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Tájékoztató a VKT 2017-es Évkönyv megrendeléséről

Tájékoztató a VKT 2017-es gyűjteményes kötet megrendeléséről
Kedves Olvasóink!
2005-től 9 éven keresztül kéthavonta jelent meg a lap. Akkor minden év 

végén, az adott évben kiadott 6 lapszámot könyv formában összekötve, gyűj-
teményes kötetként is megjelentettük. Sokan kedvelték ezt a formát, részben 
a lap kézbesítésével kapcsolatos gondok, részben ajándékozási megfonto-
lások, vagy egyéb kényelmi szempontok miatt. A lényeg, hogy a megjelent 
gyűjteményes kötetek tartalma teljes egészében megegyezett az adott évben 
kiadott 6 lapszám tartalmával. Így lesz ez most, 2017 decemberében is.

2014 és 2016 között ezzel szemben három évkönyvet adtunk ki, ame-
lyek decemberi megjelenésükkor teljesen új írásokat tartalmaztak. Nem is 
történhetett volna másképpen, mivel kéthavonta nem jelent meg ezekben 
az években a magazin. 

A gyűjteményes kötet úgy készül, hogy a kéthavonta megjelenő lap-
számok kinyomott íveiből a nyomdában félre teszik a szükséges mennyi-
séget. Ezekből és az újonnan készített borítóból fűzik össze a gyűjteményes 
kötetet decemberben, miután mind a hat szám megjelent. 

Az alábbi megrendelő szelvénnyel tudnak előfizetni az év során 
megjelenő lapokból összekötött 2017-es gyűjteményes kötetre is! Ebből 
a kiadványból mindössze 600 példány készül el, és kizárólag kiadónktól 
rendelhető meg. A korlátozott példányszám miatt időben küldje el meg-
rendelését, ha biztosan hozzá szeretne jutni a kiadványhoz decemberben. 
Minden hozzánk eljuttatott megrendelést regisztrálunk és visszaigazolunk. 
Fizetni csak a megrendelés után elküldött díjbekérő alapján kell majd.  
A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében fogjuk teljesíteni.

Kedves Olvasóink!
Örömmel adjuk hírül, hogy a 2017-ben ismét kéthavonta megjelenő 

magazinunk (és az év során megjelent-megjelenő 6 lapszámból összekötött 
gyűjteményes kötet) mellett, decemberben ismét kiadjuk évkönyvünket is! 
A decemberben, még karácsony előtt, immár negyedszer megjelenő VKT 
2017-es Évkönyv, az előző három évben készült kiadványainkhoz hasonlóan 
250 oldal terjedelemben és teljesen új, általunk korábban még nem publikált 
írásokkal örvendezteti meg vásárlóit. A VKT 2017-es Évkönyve és a VKT 
2017-es gyűjteményes kötete tehát két különböző kiadvány. A gyűjteményes 
kötet a 2017-ben megjelent 6 lapszám anyagát tartalmazza könyvalakban 
összefüzve, az évkönyv önálló kötete viszont teljesen új tanulmányokat és 
szokás szerint rengeteg rajzot, térképet, fotót tartalmaz. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért adjuk ki a a kéthavi lap mellett az 
évkönyvet is? Az elmúlt három év tapasztalata, hogy ilyenkor az év nagy 
részén túl, éves kutató munkájuk erdményeinek birtokában a szakemberek 
már szívesen publikálnak, akár ismeretterjesztő írásokat is. A másik ok pe-

dig, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram elindulása, amely-
nek következtében a történész, régész, művészettörténész, építész és egyéb 
rokon szakmák területén is intenzív kutatások kezdődtek.   

Hogyan tudják megrendelni a VKT 2017-es évkönyvét?
Előfizetőinknek ebben a lapszámban tájékoztatót és névre szóló díj-

bekérőt (csekkel együtt) is mellékelünk. Ők megrendelésüket a díjbekérő 
segítségével tudják intézni. Akik hírlapárusnál vásárolják magazinunkat, a 
lap alján található megrendelő szelvény segítségével, internetes oldalunkról 
(www.varlap.hu), vagy újságunk impresszumában is megadott ügyfélszol-
gálati elérhetőségeink egyikén tudják rendelésüket feladni. 

Minden hozzánk eljuttatott megrendelést regisztrálunk és visszaigazo-
lunk. Fizetni csak az elküldött díjbekérő alapján kell majd. A megrendelése-
ket a beérkezés sorrendjében fogjuk teljesíteni.

A 800 Ft-os postaköltséget csomagonként számítjuk fel, ami akár 30 kg 
is lehet. Érdemes tehát többeknek együtt rendelni, mert így a postaköltséget 
jelentősen csökkenteni lehet.

Megrendelő a VKT 2017-es Évkönyvhöz és a VKT 2017-es gyűjteményes kötethez

☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es Évkönyvét, 3200 Ft-os áron, .........példányban

☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es Évkönyvét és a 2005–2016 közötti évfolyamok és évkönyvek teljes anyagát tartalmazó 
számítógépes DVD-t együtt, 6200 Ft-os áron.........példányban

☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es gyűjteményes kötetét, 3200 Ft-os áron, .........példányban

☐ Megrendelem a Várak, kastélyok, templomok magazin 2017-es gyűjteményes kötetét és a 2005–2016 közötti évfolyamok és évkönyvek teljes anyagát 
tartalmazó számítógépes DVD-t együtt, 6200 Ft-os áron.........példányban

Csomagonként (max. 30 kg-ig) egységesen 800,- Ft-os szállítási költséget számítunk fel. 15 ezer Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.
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