MEGHÍVÓ
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Magyar Őstörténeti Témacsoportja tisztelettel meghívja az alábbi

könyvbemutatókra:

Hétköznapok a honfoglalás korában
(Magyar őstörténet 5.)

Szerk.: Petkes Zsolt–Sudár Balázs
A kötetet bemutatja:
dr. Kenéz Árpád, (archaeobotanikus,
Foedus Orientalis Kulturális Egyesület)
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