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A kiadásra megjelentetett mű 

 

Korsós Zoltán: Okinawa Mi Amor – Szerelmem Okinawa 

példányszám: 300 

formátum: 165 x 235 mm 

kivitel: ragasztókötés, puha füles borító 

terjedelem: 282 oldal 

nyomtatás: négyszínnyomás 

illusztráltság foka: 70% 

végleges kereskedelmi ár: 3900 Ft 

ISBN szám: 978-963-9877-31-3 

 

A mű kiadásának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás eredményessége: 

 

A szép kiállítású könyv a szerző három éves okinavai vendégprofesszori tartózkodásának 

élményeit, tapasztalatait foglalja össze. A zoológusként meghívott kutató a Japán déli részén 

elterülő egzotikus szigetvilág, a Riukiu-szigetek élővilágát, kultúráját, történelmét és 

földrajzát ismerteti a műben, s ezzel a magyar olvasóközönség számára elsőként mutatja be 

ezt a távoli vidéket. A hiánypótló kötetet mintegy 800 saját készítésű fénykép illusztrálja; 

sem ezekért, sem a megírt szövegért honoráriumot nem számoltunk el.  

A viszonylag kevés példányszámban megjelent könyv célja az, hogy a szinte ismeretlen 

világot az olvasó elé tárva előkészítsen egy nagyobb szabású, tudományosan megalapozott 

útikalauzt a Riukiu-szigetekről, amely egyedülálló lesz a magyar könyvpiacon. Mindamellett 

az érdeklődők számára a múzeum online webshopjában hozzáférhető kötet már most is 

izgalmas élményt nyújt az olvasónak.  

A könyv megjelenését részben az NKA támogatás, részben pedig a Magyar 

Természettudományi Múzeum saját költségvetése tette lehetővé. 

 









































Cím ISBN
1 Mire jók a természetrajzi gyújtemények? 978 963 9877 320
2 Okinawa Mi Amor - Szerelmem Okinawa 978 963 9877 31 3

Tisztelt Partneri,ink !

Mellékelten ktildjtik az NKA ámogatásával létrejött alábbikiadványaink 1-1 péIdányát:

Kérjük, llogy az átvételi elismervényt szkennelve vagy postai úton szíveskedjenek az alábbí
címeink egyikére visszaktildeni.

Budapest, 201 8. február 8.

Köszönettel és üdvözlettel:
Magyar Természettudományi Múzeum

Könyvtár
Baross utca 13.
1088 Budapest

kon}zvtar@nhmus,hu

Átvételi elismervény

Az NKA támogatásával létrejott

c. kiadvlányok 1-1 példányát aMagyar Természettudományi Múzeumtól átvettem.
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Cím ISBN
1 Mire jók a természetrajzt gyújtemények? 9789639877 320
2 Okinawa Mi Amor - Szerelmem Okinawa 978 963 9877 31 3
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