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A Bookline Könyvek Rájátszás című kiadványa nyerte a Budai-díjat a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
A könyvfesztivál zárónapján szakmai díjat nyert a Bookline
Könyvek Rájátszás – Költészet popritmusban című, CDmelléklettel ellátott kiadványa. A 12. alkalommal odaítélt Budaidíjat az oktatást, nevelést legjobban segítő kiadványok kapják
meg: idén összesen két könyvet díjaztak, melyeknek egyike a
Bookline első saját kiadású „könyv és CD 2 in 1” kiadványa. A
zsűri a Rájátszás esetében a pedagógiai értéket díjazta, kiemelve annak fontosságát, hogy a kortárs irodalom
hazai neves alakjait a diákok nyelvén, a popzene segítségével hozza testközelbe, egyben felhívja a figyelmet az
olvasás fontosságára.
A könyvfesztivál zárónapján átadták a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szakmai díjait.
Zentai Péter László, az egyesülés igazgatója kiemelte, hogy az idén 13. alkalommal átnyújtott elismerésekkel a
szakma önbecsülését, rangját kívánják erősíteni. A II. kerület polgármestere által adományozott Budai-díj kitüntetettje a
Bookline kiadványa, a Rájátszás - Költészet popritmusban lett. A díjat az oktatást, nevelést legjobban segítő könyvnek,
illetve CD-nek ítélik oda, amelynek nyerteséről a Móricz Zsigmond Gimnázium tanáraiból álló háromtagú zsűri döntött.
A grémium elnöke, Ferge Anna úgy fogalmazott: a Rájátszás pedagógiai értékét díjazták, az elismerést átadó Ötvös
Zoltán, a II. kerületi önkormányzat Művelődési Irodájának vezetője pedig hangsúlyozta, hogy a Budai-díj célja felhívni a
figyelmet az olvasás és a könyv jelentőségére.
A díjátadón Starcz Ákos, a Shopline-webáruház Nyrt. vezérigazgatója kiemelte: a Bookline új, könyvkiadói
tevékenységének szép elismerése ez a díj, mivel a költészet és popzene társításával olyan könyvbe csomagolt CD-t
jelentettek meg, amely a saját nyelvükön szólítja meg a fiatalokat és ismerteti meg velük a kortárs magyar líra
élvonalbeli alkotóit. A kiadványon hazai kortárs költők és a popélet ismert arcai dolgoznak együtt, s így új verses dalok
és dalos versek születnek. A honi popélet egyik legizgalmasabb produkciója alig másfél éve látta meg a napvilágot, s
tarol azóta is szüntelenül, egyre több rajongót gyűjtve maga köré. A Rájátszás alkotói: Erdős Virág, Grecsó Krisztián,
Háy János, Karafiáth Orsolya, Kemény István Szálinger Balázs, illetve Beck Zoltán, Kardos Horváth János, KollárKlemencz László, Másik János és Szűcs Krisztián.

A Rájátszás koncertsorozat következő állomása: 2013. április 30. 19:00, A38 Hajó.
További információ:
http://bookline.hu/rajatszas
https://www.facebook.com/Rajatszas

A Bookline Könyvekről:
A könyvkereskedelemből az univerzális webes kiskereskedelem felé forduló Shopline webáruház 2012 őszétől a
könyvkiadás terén is kipróbálja magát. A hazai internetes piac meghatározó szereplője Bookline Könyvek márkanév
alatt jelentet meg nemzetközi és hazai sikerkönyveket, minden kiadványa e-könyv formában is elérhető. Ezekben a
kötetekben a vásárlók és a felhasználók által már ismert Bookline eszmeiségét kívánja a társaság továbbvinni, a már
évek óta megszokott frissességet, megbízható minőséget és sokszínűséget képviselve.
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