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1. 

Adventi műsorok a megyei könyvtárban : 

[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  

25. évf. 283. sz. (2014. december 05.), p. 3. 

 

 

2. 

Az I. világháború következményeiről... : [hír]. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 279. sz. (2014. december 01.), p. 4. - ill. 

 

 

 

3. 

Félmilliós beruházás a könyvtárban : 
Kömlőd. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. -  25. évf. 281. sz. (2014. december 03.), p. 

2. 

 

 

4. 

Jó hangulatú könyvbemutató Mocsán : 
tartalom és forma : olykor az utca ihlette 
legújabb kötet szerzőjét az új "dalokra" / V. 

Zs. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  

25. évf. 291. sz. (2014. december 15.), p. 4. - ill. 

 

 

 

5. 

Karácsonyi program a könyvtárban : [hír]. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 286. sz. (2014. december 09.), p. 3. 

 

 

6. 

Kiállítás az első világháború emlékezetére a 
múzeumban / Veizer Tamás. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 297. sz. 

(2014. december 22.), p. 14. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Kortárs író dedikál a mocsai könyvtárban : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

-  25. évf. 288. sz. (2014. december 11.), p. 4. - 

ill. 

 

 

8. 

Könyves bütykölde a Könyvtárban : [hír]. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 289. sz. (2014. december 12.), p. 3. 

 

 

9. 

Könyvtári akció a betűk barátainak : [hír]. - 
In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 285. sz. (2014. december 08.), p. 4. - ill. 

 

 

 

10. 

Könyvtári beszélgetés a népi hangszerésszel : 
[hír]. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. 

-  25. évf. 280. sz. (2014. december 02.), p. 3. 

 

 

 

11. 

Madarak és emberek Pápua Új-Guineában : 
előadás : Kókay Szabolcs természetfestő volt a 
vendég a megyei könyvtárban / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

284. sz. (2014. december 06.), p. 4. - ill. 

 

 

12. 

Odafigyelnek az olvasók kéréseire : könyvtár 
: nem kérnek tagdíjat a helyi pedagógusoktól 
és a 70 éven felüliektől sem / F.K. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

280. sz. (2014. december 02.), p. 2.  



 

 

13. 

Romsics Ignác professzor Trianonról : 
emlékezéssorozat : koszorúzás, előadások az 
első világháborúról, kiállítás / V. T. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

288. sz. (2014. december 11.), p. 4. - ill. 

 

 

 

14. 

Száz dicső év felképesítése : [hír]. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 

303. sz. (2014. december 31.), p. 4. 

 

 

 

15. 

Száz dicső év "lezárása" a könyvtárban : 
múltidéző : a kiállítást korábbi kiváló, 
elismert sportolók előadása színezte / Barlangi. 

- In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. -  25. 

évf. 288. sz. (2014. december 11.), p. 3. - ill. 

 

 

16. 

Szőny és Almásfüzitő a háborúban : 
könyvbemutató : tetszést aratott az Elsődleges 
célpont című kiadvány / V. Zs. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. -  25. évf. 279. sz. 

(2014. december 01.), p. 2. - ill. 

 

 

17. 

Tarics Péter az elmúlt 30 évet vizsgálja 
legújabb könyvében : Oroszlány / Wágner 

Zsanett. - In: Komárom-Esztergom megyei 24 

óra. -  25. évf. 281. sz. (2014. december 03.), p. 

4. - ill. 

 

 

18. 

Új és tervezett elektronikus lehetőségek az 
ODR-szolgáltatásban / Pap Zsuzsanna. - In: 

Könyvtári levelező/lap. - 1. évf. 3. sz. (1989)- 

ISSN 0865-1329. - 26. évf. 11. sz. (2014.), p. 16-

20. - ill. 
 


