


Anarşist Kitap Fuarı
Viyana 2.-4. Haziran 2017

2-4 Haziran arasında Viyana’da, Yppenplatz’da, 
anarşist kitap fuarı düzenlenecek. Bu duyuruyla, bi-
zle beraber, bir hafta sonu boyunca anarşist literatür, 
propaganda/ajitasyon, karşılıklı iletişim konularında 
etkileşimde bulunmak, sunum, workshop yapmak ve 
kitap tezgahı açmak isteyenleri, fuara davet etmek is-
tiyoruz.

Amacımız, anarşist fikirleri kamusal alana taşımak; 
o nedenle kitap fuarını kapalı değil canlı, açık me-
kanlarda organize etmek istiyoruz. Havanın güzel 
olmasını umut ediyoruz ama olmaması halinde, et-
kinliği kapalı bir mekanda gerçekleştirebilmek için de 
imkanlar sağladık.

Anarşizm bizim için kitaplara karanlanmış, kitaplarla 
sınırlı bir şey değil; canlı bir iletişim ve tartışma ta-
lep ediyor. Bu talebi, anarşist kitap fuarı ile sağlamayı 
düşünüyoruz.

Bu organizasyonun arkasında ticari bir yayınevi değil, 
sadece bu fuarın organizasyonu için bir araya gelmiş 
insanlar bulunuyor.

Daha fazla bilgi için: https://abuchmesse.noblogs.org/
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