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Organizatorzy XXVIII Międzynarodowego
Biennale Ekslibrisu Współczesnego serdecznie
zapraszają do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu
twórców i miłośników ekslibrisu, które odbędzie się
w dniach 2–3 czerwca 2023 roku w zamku
malborskim.
Inauguracja zjazdu nastąpi w piątek 2 czerwca
o godz. 10.00. Do dyspozycji gości zostanie oddana
specjalna sala na wymianę ekslibrisów.
Jednocześnie informujemy, że uroczyste otwarcie
wystawy XXVI Biennale Ekslibrisu odbędzie się
3 czerwca 2023 roku.
Prosimy indywidualnie rezerwować miejsca noclegowe.
Szeroki wybór hoteli, pensjonatów i apartamentów
jest dostępny na stronie internetowej
https://zamek.malbork.pl/warto-wiedziec/baza-noclegowa-1

The 15th International
Jamboree of Exlibris
Artists and Collectors
Malbork 2023

The organisers of the 28th Biennial Exhibition
of Modern Exlibris warmly invite you to participate
in the 15th International Jamboree of Exlibris Artists
and Collectors, which will take place from
2nd to 3rd of June 2023 at the Malbork Castle.
The inauguration of the convention will take place
on Friday 2nd of June at 10 a.m. There will be a special
room available to guests for exchanging bookplates.
We would also like to announce that the official opening
of the 28th Biennial of Exhibition until to 19th May 2023
to send an e-mail address to: a.krupa@zamek.malbork.pl
with a subject heading of “28th Biennale Exlibris”.
We kindly ask you make a hotel reservation personally.
Complete list of hotels and accommodation places
is available at the website:
https://zamek.malbork.pl/warto-wiedziec/baza-noclegowa-1

Oficjalne zaproszenia ze szczegółowym programem
będą wysyłane w maju 2023 roku.

The current information concerning to the Jamboree
of Collectors and Artists and as well the 28th Biennial
will be placed at our website: www.zamek.malbork.pl

Do dnia 19 maja 2023 roku prosimy przesłać informacje
z potwierdzeniem udziału w malborskich uroczystościach
na adres e-mail: a.krupa@zamek.malbork.pl

Official invitations with a detailed programme of events
will be sent in May 2023.

Aktualne informacje dotyczące Zjazdu i Biennale dostępne
na naszej stronie internetowej:
www.zamek.malbork.pl i http://biennale.zamek.malbork.pl/.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w przyszłorocznych wydarzeniach artystycznych
w zamku malborskim.

We cordially invite you to take part in the artistic events
to be held at Malbork Castle next year.

