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1. 

6. KSZR Műhelynap : A KSZR hatékony mű-

ködtetése és a szolgáltatások népszerűsítése / Mi-

kolasek Zsófia. - In: Kemlib [Elektronikus doku-

mentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. 

november), p. 26-27. - ill. 

 

 

2. 

A 24 Óra az egyetlen napilap. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 300. sz.  

(2015. december 23.), p. 4. 

 

 

3. 

A jubileumi konferenciától a Fitz-díj bizottságig 

/ Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 5. 

évf. 11. sz. (2015. november), p. 39-42. - ill. 

 

 

4. 

A könyvek különleges illata : igazi otthonra ta-

lált a község könyvtára / Petrik J. - In: Komá-

rom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 298. sz. 

(2015. december 21.), p. 1. - ill. 

 

 

5. 

A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 

(MOKKA) közgyűlése / Vitéz Veronika. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. nov-

ember), p. 28-29. - ill. 

 

 

 

6. 

A Szent Korona őrzésének története : előadás a 

könyvtárban / Csombor Erzsébet. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. november), p. 

24-25. - ill. 

7. 

Adventi irodalmi kávéház / Makuvek Nóra. - In: 

Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 12. sz. (2015. 

december), p. 37. - ill. 

 

 

8. 

Angyal a Helischer József Városi Könyvtárban / 

Csombor Erzsébet. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 11. sz. (2015. november), p. 19-20. - ill. 

 

 

9. 

Az írás bűvöletében : három percben : Balázs 

Ágnes / Balázs Ágnes ; V. T. - In: Komárom-

Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 298. sz. 

(2015. december 21.), p. 2. - ill. 

 

 

10. 

Egy nap Bajnán / Feketsné Kisvarga Anita. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. nov-

ember), p. 43-44. - ill. 

 

 

11. 

"Egyedül nem megy" : könyvtárak és integrált 

könyvtári rendszerek együttműködése a sikeres 

ODR-szolgáltatásért / Pap Zsuzsanna. - In: 

Könyvtári levelező/lap. - 27. évf. 12. sz. (2015. 

december),  

p. 26-32. - ill. 

 

 

12. 

Eljött a Mikulás / Goldschmidt Éva. - In: Könyv-

tári levelező/lap. - 27. évf. 12. sz. (2015. decem-

ber), 

p. 36. - ill. 

 

 

13. 

Előadásajánlat a TED-ről: ManuPrakash origami 

mikroszkópja és Steve Howard ötletei a fenntart-

ható jövőért / Szilassi Andrea. - In: Kemlib 

mailto:dr.horvath.geza@jamk.hu


[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. november), p. 

32-33. - ill. 

 

 

14. 

Értékeket őriznek : fontosnak tartják a közössé-

get erősítő programokat / Veizer Tamás. - In: 

Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 

302. sz. (2015. december 28.), p. 4. - ill. 

 

 

15. 

Hírek a közösségi média világából / Vitéz Vero-

nika. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : 

a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. 

november), p. 45-46. - ill. 

 

 

16. 

Hogyan viszonyul a profit az örök élethez? / 

Kissné Anda Klára. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. 

évf. 11. sz. (2015. november), p. 11-13. - ill. 

 

 

17. 

Jó étvágyat, Samu! : avagy paleolit étrenden élt-e 

az ember a paleolitikumban? / Bartók Gertrud. –  

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. nov-

ember), p. 36-38. - ill. 

 

 

18. 

Karácsonyi koncert a könyvtárban : [hír] / Zs. K. 

- In: Komárom-Esztergommegyei 24 óra. - 26. 

évf. 

294. sz. (2015. december 16.), p. 2. 

 

 

19. 

Kezdődik a könyvhét / V. T. - In: Komárom-Esz-

tergom megyei 24 óra. - 26. évf. 287. sz. (2015. 

december 8.), p. 1.-2. - ill. 

 

 

20. 

Kiemelt teret kapott a társas szórakozás : "Az 

elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden 

nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magá-

nak" / F. K. - In: Komárom-Esztergom megyei 

24 óra. - 26. évf. 285. sz. (2015. december 5.), p. 

4. - ill. 

21. 

Kozák Ágnes könyvbemutatója az esztergomi 

gyermekkönyvtárban  / Zimonyi Zsanett. - In: 

Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. nov-

ember), p. 35. - ill. 

 

 

22. 

Könyvtár - értéktár szakmai nap Tatabányán / 

Feketsné Kisvarga Anita. - In: Könyvtári leve-

lező/lap. - 27. évf. 12. sz. (2015. december), p. 

33-35. - ill. 

 

 

 

23. 

Könyvtár 2,5 millióból : [hír]. - In: Kisalföld : a 

család magazinja : komáromi kiadás. - 70. évf. 

303. sz. (2015. december 29.), p. 8. 

 

 

24. 

Könyvtárak és IKR rendszerek együttműködése 

a sikeres ODR szolgáltatásért : 15. Országos 

ODR konferencia Tatabányán / Pap Zsuzsanna. - 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. nov-

ember), p. 4-8. - ill. 

 

 

 

25. 

Könyvtárátadó és templomi ünnep : [hír] / Sz.I. - 

In: Komárom-Esztergom 

megyei 24 óra. - 26. évf. 295. sz. (2015. decem-

ber 17.), p. 2. - ill. 

 

 

 

26. 

Közelgő pályázatok eMagyarország pontok és e-

tanácsadók számára / Szilassi Andrea. - In: Kem-

lib [Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma 

online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. november),  

p. 8-10. - ill. 

 

 

27. 

Köztünk élnek: dr. Felföldi Éva orvos / Csombor 

Erzsébet. - In: Kemlib [Elektronikus dokumen-

tum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. 

(2015. november), p. 22-23. - ill. 

 



28. 

Kultúros Macskacicó : minden tokodaltárióit 

hívnak rendezvényeik sorára / Fenyvesi Károly. - 

In: Komárom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. 

évf. 300. sz. (2015. december 23.), p. 4. - ill. 

 

 

29. 

Megyénk könyvtárai a sajtóban : 2015. október-

november / [Összeáll.] Nagy Edit. - In: Kemlib 

[Elektronikus dokumentum] : a Téka Téma on-

line utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. november), p. 

47-50. 

 

 

30. 

Mondák, legendák a csillagos égen / Feketsné 

Kisvarga Anita. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 

11. sz. (2015. november), p. 14-16. - ill. 

 

 

31. 

Öko-est: Összhangban a világmindenség rezgés-

ével, harmóniában önmagunkkal / Nász János. –  

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. nov-

ember), p. 13-14. - ill. 

 

 

32. 

Sors és önismeret a mesehős útján keresztül : Dr. 

Kádár Annamária előadásáról / Csombor Erzsé-

bet. - In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a 

Téka Téma online utóda. - 5. évf. 11. sz. (2015. 

november), p. 20-22. - ill. 

33. 

Szöszmötölő és adventi koncert / Zs. K. - In: Ko-

márom-Esztergom megyei 24 óra. - 26. évf. 293. 

sz. 

(2015. december 15.), p. 2. - ill. 

 

 

 

34. 

Táncoljuk össze a térséget... / Kissné Anda Klára 

; Adorján Mária. - In: Kemlib [Elektronikus do-

kumentum] : a Téka Téma online utóda. - 5. évf. 

11. sz. (2015. november), p. 16-18. - ill. 

 

 

 

35. 

Változó világ I-II. : Ökológiai előadássorozat 

Budapesten / Nász János. - In: Kemlib [Elektro-

nikus dokumentum] : a Téka Téma online utóda. 

- 5. évf. 11. sz. (2015. november), p. 29-32. - ill. 

 

 

 

36. 

Világgá megyek! : Népmesékkel reggeltől estig / 

Erősné Suller Ildikó. - In: Kemlib [Elektronikus 

dokumentum] : a Téka Téma online utóda. - 54. 

Testvérkönyvtári kapcsolat az Anton Bernolák 

Könyvtárral / Kissné Anda Klára. 

In: Kemlib [Elektronikus dokumentum] : a Téka 

Téma online utóda. - 5. évf. 10. sz. (2015. 

október), p. 37-38. - ill. 

 

 
 


