
 

A Keresztény Vándorkiállítás keretében 

 az Ember Mária Városi Könyvtár 

 Abádszalók, István király út 13/1. 

    2013. június 06. és szeptember 06. között 

   

„Mosolyogva néz rám Dunától-Tiszáig” 
  címmel  

   

Jüling Krisztián  légifotós  

   

munkáiból kiállítást rendez.    
 

 

Megnyitó: 2013. június 06. 10:00 

A kiállítást megnyitja: Pataki Zsoltné könyvtáros 

 Köszöntőt mond: Ferencz Károly plébános 

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8ºº - 12ºº 1400 - 1700  

(kedd kivételével) 

 Szeretettel várnak minden kedves látogatót a Szervezők! 

  A kiállítás ingyenesen megtekinthető! 

 













munka70
Öntapadó jegyzet
Ez a rendezvény Martfű Városi Könyvtárban kerül megrendezésre.



 
 

2013. június 12-én (szerdán) 16 órától 

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége lesz  
 

Tarján Tamás 
irodalom- és színháztörténész, kritikus  

 

"a pali, aki egész sokat olvasott" 
 

 
 

Közel negyven könyvet publikált. Az irodalmi –monografikus, szaktudományi, kritikai és 

esszékötetek (Nagy Lajos; Nagy László tekintete; Kengyelfutó; Esti Szindbád; Nyugat 100+1 

stb.) és tankönyvek mellett két színész- pályaképet (Bessenyei Ferenc, Garas Dezső), továbbá 

(szerzőtársával, Reményi József Tamással) hét kötet irodalmi paródiát (Írtok ti így? ; 

Szénszünet stb.) tett közzé.  Az idei könyvhétre „Szemmagasságban” címmel jelent meg új 

könyve.   Rendezvényünk a Szépírók Társasága támogatásával valósul meg. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Író - olvasó találkozó az 

Ünnepi Könyvhét apropóján 
 

 

munka70
Öntapadó jegyzet
Ez a rendezvény Mezőtúr város könyvtárában kerül megrendezésre.5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.



Májusi ünnepeink és a közelgő Ünnepi Könyvhét tiszteletére 

 

„VIRÁGSZEMEK” 
címmel 

kiállítás nyílik a könyvtárban. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel hívunk minden kedves érdeklődőt 

2013. május 27-én hétfőn 16 órakor kezdődő kiállítás 

megnyitójára, ahol személyesen találkozhatnak 

Serfőző Zsuzsánna alkotóval.  
 

Szeretettel várjuk vendégeinket! 

munka70
Öntapadó jegyzet
Erre a rendezvényre Tiszaszőlősön látogathatnak el az érdeklődők.



84. Ünnepi Könyvhét és 

12. Gyermekkönyvnapok programja 

a tomajmonostorai IKSZT könyvtárában 

 

2013. június 8-9. Nyitott hétvége a könyvtárban 

Könyvtárunkban mind a két napon egész napos 

nyitva tartással várunk mindenkit. Aki 

szolgáltatásainkat igénybe veszi, apró 

ajándékkal kedveskedünk neki. 

 

2013. június 10. 8:00-12:00 Felolvasó délelőtt  

– a helyi általános iskolások 

közreműködésével Fekete István Csí c. 

könyvének felolvasása. 

 

2013. június 12. 14:00 Író-olvasó találkozó  

Kovács Béla nyugalmazott iskolaigazgatóval, a 

Tomajmonostora története II. című 

helytörténeti könyv írójával. 

 

Tomajmonostora Könyvtár 
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