Kraków, 23.10.2013
Informacja prasowa
Wymień książkę w Galerii Krakowskiej
Kolejna akcja „Drugie Życie Książki”

Pochopny zakup, nietrafiony prezent, czy utwór, który po prostu się znudził każdy może znaleźć w swoim zbiorze pozycję, która od lat nieczytana zalega na
półce… Od 21.10 do 27.10.2013 r., w godz. 10.00-18.00 miłośnicy literatury
mogą wymienić wybrany utwór na inny, dzięki organizowanej przy współpracy z
Krakowskim Biurem Festiwalowym i portalem Bookeriada kolejnej już akcji
bezgotówkowej wymiany książek w Galerii Krakowskiej.
Choć sam fakt posiadania książek na półce jest
powodem do radości, to po chwili zastanowienia
każdy mógłby wskazać przynajmniej jeden tytuł,
w stosunku do którego żywi nieco mniejsze
uczucia. W ramach „Drugiego Życia Książki”
w Galerii, od 21.10 do 27.10.2013 r. można
dokonać bezpłatnej wymiany przyniesionych ze
sobą utworów. Uczestnicy akcji mogą przynieść
do

wymiany

wyłącznie

dzieła

beletrystyczne.

Obowiązujący limit wymienianych książek wynosi
10 sztuk. Każdy kto przyniesie tytuły wydane
przed 1995 rokiem, będzie mógł wymienić je
tylko na inne książki wydane do tego roku.
Osoby, które przyniosą nowe książki (wydane po
1995 roku) – mogą wybierać do woli, zarówno
spośród nowych, jak i starszych tomów.
Akcja „Drugie Życie Książki” odbywa się codziennie, od 21.10 do 27.10.2013 r.,
w godzinach 10.00– 18.00 na poziomie 0, naprzeciwko Punktu Informacji.
Krakowskie Biuro Festiwalowe to wiodąca polska instytucja realizująca najważniejsze
wydarzenia kulturalne w skali kraju i Europy. Organizuje prestiżowe festiwale: Misteria
Paschalia i Sacrum Profanum, jest także promotorem takich projektów kulturalnych jak:
Festiwal Muzyki Filmowej, Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Plus Camera,

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, Międzynarodowy Festiwal Literacki
im. Josepha Conrada i Burn Selector Festival. KBF jest także wydawcą magazynu Karnet,
zarządza powstającym centrum kongresowym ICE oraz Krakowską Komisją Filmową,
administruje punktami sieci informacji miejskiej InfoKraków, a także prowadzi portal
Krakow.travel. Więcej na: www.biurofestiwalowe.pl
Bookeriada to miejsce, przede wszystkim, dla krakowskich miłośników książek –
centrum informacji o wydarzeniach literackich, kącik recenzji, ciekawe znaleziska,
konkursy z nagrodami a także projekt cyklicznych imprez, mający na celu promowanie
kultury czytania i wykorzystanie potencjału tradycyjnych, papierowych dzieł, które ciągle
są zakupem stosunkowo drogim. Więcej na: www.bookeriada.pl
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