
Inbjudan	  att	  deltaga	  på	  Den	  gamla	  bokens	  dagar	  2015.	  
	  
Den	  Gamla	  bokens	  dagar	  är	  en	  årligt	  återkommande	  antikvarisk	  
bokmässa	  i	  Lunds	  Stadshall	  arrangerad	  av	  Bokhistoriska	  
Sällskapet.	  I	  likhet	  med	  förra	  året	  håller	  vi	  till	  på	  Stadshallens	  
ovanvåning	  där	  det	  är	  ljusare	  och	  bättre	  med	  plats	  vilket	  mer	  än	  
väl	  kompenserar	  för	  omaket	  att	  behöva	  använda	  hiss	  för	  att	  få	  
böckerna	  på	  plats.	  
	  
Årets	  mässa	  genomförs	  fredagen	  den	  23	  oktober	  16	  –	  19	  och	  
lördagen	  den	  24	  oktober	  10	  –	  16.	  
	  
En	  monter	  är	  på	  cirka	  6	  m2	  och	  inkluderar	  bord	  och	  stol.	  Två	  
utställare	  kan	  om	  så	  önskas	  dela	  på	  en	  monter.	  
	  
Monteravgift,	  för	  båda	  dagarna,	  är	  1	  200	  kronor	  varav	  300	  kronor	  
skall	  betalas	  i	  depositionsavgift	  i	  samband	  med	  anmälan	  om	  
deltagande	  i	  mässan.	  Vid	  delad	  monter	  är	  avgiften	  600	  kronor	  och	  
depositionsavgiften	  150	  kronor.	  Depositionsavgift	  återbetalas	  ej.	  
	  
Anmälan	  om	  deltagande	  på	  mässan	  görs	  via	  e-‐post	  till:	  
info@bokhistoriska.se	  alternativt	  per	  telefon	  till:	  	  
Greger	  Antoft	  0705-‐88	  71	  12	  
	  
Depositionsavgift	  inbetalas	  till	  plusgiro:	  13	  94	  43	  -‐6	  ange:	  namn	  
och	  depo.	  DGBD	  2015.	  Avgiften	  inbetalas	  senast	  den	  5	  augusti	  –	  
återkommande	  utställare	  erhåller,	  om	  så	  önskas,	  samma	  plats	  
som	  förra	  året.	  Resterande	  avgift	  betalas	  vid	  mässans	  slut.	  
	  
Förra	  året	  införde	  vi	  ett	  tema	  för	  mässan	  i	  syfte	  att	  öka	  
uppmärksamheten.	  Årets	  tema	  blir	  Artist	  Books	  och	  som	  en	  
hyllning	  till	  bokkonstnären	  C	  O	  Hultén,	  1916	  –	  2015,	  arrangeras	  
en	  utställning	  med	  Image	  Förlags	  utgåvor.	  Förlaget	  startades	  och	  
drevs	  av	  Hultén	  och	  publicerade	  Artist	  Books	  långt	  innan	  detta	  
begrepp	  myntats.	  Vi	  tillämpar	  en	  generös	  definition	  av	  Artist	  
Books	  och	  inkluderar	  bokkonst	  det	  vill	  säga	  böcker	  där	  en	  
konstnär	  bidragit	  med	  illustrationer	  i	  form	  av	  originalgrafik.	  



Därigenom	  hoppas	  vi	  att	  fler	  utställare	  kan	  bidra	  med	  alster	  till	  
årets	  tema.	  Men	  temat	  till	  trots	  önskar	  vi	  att	  ni	  utställare	  som	  
vanligt	  saluför	  allehanda	  böcker	  i	  skiftande	  ämnen	  och	  prisklasser	  
–	  till	  glädje	  för	  mässans	  besökare.	  
	  
	  
	  
Hjärtligt	  välkomna	  	  	  	  
	  
Bokhistoriska	  Sällskapet	  
	  
Lars	  Reveman	   	   Greger	  Antoft	  
Ordförande	   	   Mässansvarig	  
lars.reveman@telia.com	   greger@gregersantikvariat.se	  
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