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Világháborús emlékek után kutat a siófoki könyvtár 

(siofokinapilap.hu - 2015. február 5.) 

 

Siófoki hangulatok Levy stílusban 

(siofoki-hírek.hu - 2015. december 12.) 

 

Antik kultúra mai diákszemmel 

(siofoki-hírek.hu - 2015. december 8.) 

 

„Lett egy lapunk” - főkertészre bukkant Siófok új folyóirata 

(sonline.hu - 2015. december 5.) 

 

December 4-én nyílik az Antik Tárlat 

(malagarden.hu) 

 

Kávéházi kultúrával zárt a Balaton Anno 

(siofoki-hírek.hu - 2015. december 4.) 

 

Debütált a SiópArt 

(siofoki-hírek.hu - 2015. december 1.) 

 

Festők fedezték fel Fonyódot - birkalegelőből lett a fürdő 

(sonline.hu - 2015. november 17.) 

 

Casanova ügynök Siófokon: álturisták a Balaton-brigádban 

(sonline.hu - 2015. november 8.) 

 

Balaton Anno újra - múltidéző estek a siófoki Könyvtárban 

(siofoki-hírek.hu - 2015. november 6.) 

 

Éljen a szerelem! Kálmán Imrét sokszor kell még megkövetnünk 

(sonline.hu - 2015. október 25.) 

 

Őszi programok a könyvtárban 

(somogytv.hu - 2015. okt. 30.) 

 

Éljen a szerelem! 

(sonline.hu - 2015. okt. 25.) 

 

Kiváló zene, botrányos librettó - Vegyes kritikákat kapott anno az idén 100. évfordulóját 

ünneplő Csárdáskirálynő 

(siofoki-hírek.hu - 2015. október 24.) 

 

Könyvtárba mentem, gyere utánam! 

(siofoki-hirek.hu - 2015. október 11.) 

 

Kinyitottak a strandkönyvtárak 

(tv2.hu - 2015. július 19.) 

 

http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Vilaghaborus_emlekek_utan_kutat_a_siofoki_konyvtar/184880/
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/677-siofoki-hangulatok-levy-stilusban.html
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/673-antik-kultura-mai-diakszemmel.html
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/lett-egy-lapunk-fokerteszre-bukkant-siofok-uj-folyoirata-641572
http://malagarden.hu/siofoki-programok-december-4-en-nyilik-az-antik-tarlat/
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/669-kavehazi-kulturaval-zart-a-balaton-anno.html
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/663-debutalt-a-siopart.html
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/festok-fedeztek-fel-fonyodot-birkalegelobol-lett-a-furdo-638704
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/casanova-ugynok-siofokon-alturistak-a-balaton-brigadban-637340
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/632-balaton-anno-ujra-multidezo-estek-a-siofoki-konyvtarban.html
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/eljen-a-szerelem-kalman-imret-sokszor-kell-meg-megkovetnunk-635449
http://www.somogytv.hu/videok/hirado/111342/
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/eljen-a-szerelem-kalman-imret-sokszor-kell-meg-megkovetnunk-635449
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/625-kivalo-zene,-botranyos-libretto-vegyes-kritikakat-kapott-anno-az-iden-100.-evfordulojat-unneplo-csardaskiralyno.html
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/625-kivalo-zene,-botranyos-libretto-vegyes-kritikakat-kapott-anno-az-iden-100.-evfordulojat-unneplo-csardaskiralyno.html
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/608-konyvtarba-mentem,-gyere-utanam!.html
http://tv2.hu/musoraink/tenyek/181879_kinyitottak_a_strandkonyvtarak.html
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Balatoni fogast a Balaton mellé ránduló közönségnek! 

(sonline.hu - 2015. július 16.) 

 

A pontytöpörtyűtől a balatoni hekkig 

(siofoki-hirek.hu - 2015. július 10.) 

 

Különleges vendéglátás 

(partfm.hu - 2015. július) 

 

A szabadság könyvei 

(nol.hu - 2015. július 9.) 

 

Strandkönyvtár 2015 

(somogytv.hu - 2015. július 3.) 

 

Siotouros nyaraink és a régi szép emlékek 

(siofoki-hirek.hu - 2015. július 1.) 

 

Múzeumi éjszaka Kálmán Imrével 

(www.siofoki-hirek.hu - 2015. június 23.) 

 

Szörényi Levente a BRTK Könyvtárban 

(sonline.hu - 2015. június 21.) 

 

Múzeumok Éjszakája Siófokon 

(szuperinfo.hu - 2015. június 19.) 

 

Siófok a Gyerekszigeten 

(szuperinfo.hu - 2015. június 12.) 

 

Balatoni Tárlat 

(szuperinfo.hu - 2015. június 12.) 

 

A Balaton festői 

(siofoki-hirek.hu - 2015. június 11.) 

 

Szauna a könyvtárban 

(szuperinfo.hu - 2015. május 20.) 

 

Okváth Anna: Más állapotok 

(szuperinfo.hu - 2015. május 6.) 

 

Nem virág hull, de bomba. Utazz a Balatonra... 

(sonline.hu - 2015. április 13.) 

 

A Nagy Háború emlékére - az olvasók családi fényképeit is kiállítják 

(KIT Hírlevél: 2015/14. április 8.) 

 

Hagyományőrző locsolkodás 

http://www.sonline.hu/somogy/kultura/balatoni-fogast-a-balaton-melle-randulo-kozonsegnek-620594#p2
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/545-a-pontytoportyutol-a-balatoni-hekkig.html
http://partfm.hu/hu/hirek/kulonleges_vendeglatas.html
http://nol.hu/kultura/a-szabadsag-konyvei-1550277
http://www.somogytv.hu/videok/hirado/109087/
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/244-siotouros-nyaraink-es-a-regi-szep-emlekek.html
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/534-muzeumi-ejszaka-kalman-imrevel.html
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/szorenyi-levente-es-a-siofoki-rendorok-esetei-616808#p2
http://www.szuperinfo.hu/siofok/muzeumok-ejszakaja-siofokon/2859829
http://www.szuperinfo.hu/siofok/siofok-a-gyerekszigeten/2854649
http://www.szuperinfo.hu/siofok/balatoni-tarlat/2854625
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/510-a-balaton-festoi.htmlhttp:/www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/510-a-balaton-festoi.html
http://www.szuperinfo.hu/siofok/szauna-a-konyvtarban/2837290
http://www.szuperinfo.hu/siofok/okvath-anna-mas-allapotok/2826267
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/nem-virag-hull-de-bomba-utazz-a-balatonra-606164
http://www.kithirlevel.hu/#a18232
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/magazin/458-hagyomanyorzo-locsolkodas.html
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(siofoki-hirek.hu - 2015. április 07.) 

 

A szerelem ócska délibáb - a Csárdáskirálynő száz éve 

(sonline.hu - 2015. április 06.) 

 

A Nagy Háború emlékére 

(siofoki-hirek.hu - 2015. április 02.) 

 

Egy diplomata történetei 

(szuperinfo.hu - 2015. március 18.) 

 

Tisztelet a bátraknak - a Balaton és Siófok 48-as hősei 

(siofok.hu - 2015. március 17.) 

 

A virágoskerttől a tányérig 

(szuperinfo.hu - 2015. február 23.) 

 

Balatoni gasztrokultúra 

(szuperinfo.hu - 2015. február 16.) 

 

Az én Balatonom, ahogy Bereki Anikó látja 

(siofoki-hirek.hu - 2015. február 11.) 

 

Lelki egészség 

(szuperinfo.hu - 2015. február 11.) 

 

Az én Balatonom - Bereki Anikó fotókiállítása 

(siofok. hu - 2015. február 09.) 

 

Kulturális sorozat 

(szuperinfo.hu - 2015. február 04.) 

 

Katonáink történetei 

(szuperinfo.hu - 2015. február 03.) 

 

Cseh Tamás és Érdi Tamás a Kultúra Napján 

(siofoki-hirek.hu  - 2015. január 23.) 

 

Tudom, álmodsz a Kiliti tájról 

(siofoki-hirek.hu  - 2015. január 17.) 

 

Előadások a nyugdíjas korosztálynak 

(szuperinfo.hu - 2015. január 16.) 

 

Itt van a város... 

(siofok.hu - 2015. január 16.) 

 

Betlehem a Kákiccsal 

(szuperinfo.hu - 2014. december 22.) 

http://www.sonline.hu/somogy/kultura/a-szerelem-csak-ocska-delibab-a-csardaskiralyno-szaz-eve-605185
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/454-a-nagy-haboru-emlekere.html
http://www.szuperinfo.hu/siofok/egy-diplomata-tortenetei/2788658
http://siofok.hu/hir/tisztelet_a_batraknak
http://www.szuperinfo.hu/siofok/a-viragoskerttol-a-tanyerig/2769435
http://www.szuperinfo.hu/siofok/balatoni-gasztrokultura/2764141
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/414-?Eaz-en-balatonom?,-ahogy-bereki-aniko-latja.html
http://www.szuperinfo.hu/lelki-egeszseg-2/2760816
http://siofok.hu/hir/az_en_balatonom_bereki_aniko_kiallitasa
http://www.szuperinfo.hu/siofok/kulturalis-sorozat-2/2755445
http://www.szuperinfo.hu/siofok/katonaink-tortenetei/2754535
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/400-cseh-tamas-es-erdi-tamas-a-kultura-napjan.html
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/395-tudom,-almodsz-a-kiliti-tajrol.html
http://www.szuperinfo.hu/eloadasok-a-nyugdijas-korosztalynak/2741479
http://siofok.hu/hir/itt_van_a_varos
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/376-betlehem-a-kakiccsal.html
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József Attila verseinek hangulata képekbe öntve 

(siofoki-hirek.hu - 2014. december 09.) 

 

Szép hazánkért hősi halált halt 

(szuperinfo.hu - 2014. december 08.) 

 

Utazás a Magyar Tenger múltjába 

(szuperinfo.hu - 2014. november 11.) 

 

Katona Csaba előadásai Sopronban és Siófokon 

(tti.hu - 2014. november 10.) 

 

Ősszel is nyitott Balaton 

(magyarhirlap.hu - 2014. október 24.) 

 

Tizenyolcadik századi Biblia a Könyvtárban 

(siofoki-hirek.hu - 2014. október 18.) 

 

Fábry-féle öltözőzsákkal bővült a siófoki retró tárlat 

(balatoni-nyar.hu - 2014. szeptember 28.) 

 

A Fitz József-könyvdíj 2014 

(mke.info.hu - 2014. augusztus 30.) 

 

A Balaton világa képekben 

(szuperinfo.hu - 2014. július 17.) 

 

Siotur 60 - Zátonyra vitték pedig többet érdemelt volna 

(sonline.hu - 2014. július 12.) 

 

A strandon is vár a könyvtár 

(sonline.hu - 2014. július 10.) 

 

Könyvtár nyílt a siófoki strandon 

(velvet.hu - 2014. július 08.) 

 

Népszerű a siófoki strandkönyvtár 

(somogytv.hu - 2014. július 04.) 

 

Sioturos nyaraink és a régi szép emlékek 

(siofoki-hirek.hu - 2014. július 01.) 

 

Bikiniben is lehet könyvtárba járni 

(kapos.hu - 2014. június 27.) 

 

Interjú Dr. Kovács Emőkével, a Fix TV Édes2es című műsorában 

(fixhd.tv) 

http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/366-jozsef-attila-verseinek-hangulata-kepekbe-ontve.html
http://www.szuperinfo.hu/siofok/szep-hazankert-hosi-halalt-halt/2715763
http://www.szuperinfo.hu/siofok/utazas-a-magyar-tenger-multjaba/2695128
http://www.tti.hu/esemenyek/1588-katona-csaba-eloadasai-sopronban-es-siofokon.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/8085/Osszel_is_Nyitott_Balaton
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/319-tizennyolcadik-szazadi-biblia-a-konyvtarban.html
http://balatoni-nyar.hu/hirek-siofok/fabry-fele-oltozozsakkal-bovult-a-siofoki-retrotarlat-sonline-hu/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/08/a-fitz-jozsef-konyvdij-2014/1618/
http://www.szuperinfo.hu/siofok/a-balaton-vilaga-kepekben/2599402
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/siotour-60-zatonyra-vittek-pedig-tobbet-erdemelt-volna-562514
http://www.somogytv.hu/cikkek/93891/
http://velvet.hu/blogok/balaton/2014/07/08/konyvtar_nyilt_a_siofoki_strandon/
http://www.somogytv.hu/cikkek/101520/
http://www.siofoki-hirek.hu/hu/kultura/244-siotouros-nyaraink-es-a-regi-szep-emlekek.html
http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2014-06-27/bikiniben_is_lehet_konyvtarba_jarni.html
http://fixhd.tv/videotar/lejatszo/2731
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Peremvidék- Magazin ajánló 

(mno.hu - 2014. május 02.) 

 

Imádják az olvasók az új siófoki könyvtárat 

(ilovebalaton.hu - 2014. január 6.) 

 

Kaposvár könyvtárat zárat be, Siófok új tékát épített 

(sonline.hu - 2014. január 5.) 

 

Tusi mézeskalácsán két sellő tartja Siófok címerét 

(sonline.hu - 2013. december 22.) 

 

A táj az ott élők jellemét is formálhatja 

(sonline.hu - 2013. december 07.) 

 

A régi idők Balatonja 

(balaton.vehir.hu - 2013. október 14.) 

 

Regék, romok, regatták: a régi Balaton nyomában 

(mno.hu - 2013. augusztus 16.) 

 

Szellemi felfrissülés a strandon 

(somogytv.hu - 2013. augusztus 01.) 

 

Értékes hagyatékot kapott a könyvtár 

(siofok.hu - 2013. május 23.) 

 

Könyvtár a piacon 

(sioport.hu - 2013. május 15.) 

 

Banánszüret Csárdáskirálynőre 

(sonline.hu - 2012. október 21.) 

 

Kiállítás Kálmán Imre születésének 130. évfordulója alkalmából 

(irodalmijelen.hu) 

 

Ötvenmilliós pályázatot nyert a siófoki Könyvtár 

(siofokihirado.hu - 2012. október 5.) 

 

Kovács Emőke: Fürdőre kell menni 

(magyarhirlap.hu - 2012. augusztus 17.) 

 

Így üdültünk mi - amikor Zalatnay Cini még copfos kislány volt 

(sonline.hu - 2012. július 2.) 

 

Könyvbarát Szálloda 

(szabadpoc.blogspot.hu - 2012. június 19.) 

 

http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin_ajanlo/peremvidek-magazin-ajanlo-1224180
http://ilovebalaton.hu/aktualis/2014-01-06/imadjak-az-olvasok-az-uj-siofoki-konyvtarat
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/kaposvar-konyvtarat-zar-be-siofok-uj-tekat-epitett-532441
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/tusi-mezeskalacsan-ket-sello-tartja-siofok-cimeret-530720
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/a-taj-az-ott-elok-jellemet-is-formalhatja-528622
http://balaton.vehir.hu/alsoors/2013-10-14/a_regi_idok_balatonja.html
http://mno.hu/grund/regek-romok-regattak-a-regi-balaton-nyomaban-1178769
http://www.somogytv.hu/cikkek/93891/
http://siofok.hu/hir/szalay_hagyatek_siofok
http://www.sioport.hu/siofok-hirei/konyvtar-piacon
http://www.sonline.hu/somogy/kultura/bananszuret-csardaskiralynore-467328
http://www.irodalmijelen.hu/node/14687
http://siofokhirado.hu/szines/otvenmillios-palyazatot-nyert-a-siofoki-konyvtar
http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/furdore-kell-menni
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/igy-udultunk-mi-amikor-zalatnay-cini-meg-copfos-kislany-volt-449975
http://szabadpolc.blogspot.hu/2012/06/konyvbarat-szalloda.html
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Abraka babra - könyvbemutató a BRTK Könyvtárban 

(siofoki-hirhatar.hu - 2012. június 06.) 

 

Hamar a Balatonhoz találtak a könnyűvérű nőcskék 

(sonline.hu - 2012. május 30.) 

 

Balatoni mozaikok. Műhelykonferencia a balatoni történeti kutatás kevésbé ismert fejezeteiről 

az MTA BTK TTI történészének részvételével 

(MTA - 2012. május 27.) 

 

Balatoni Mozaikok 

(siofoki-hirhatar.hu - 2012. május 25.) 

 

Az év turisztikai témájú szakdolgozata - könyvtáros különdíjjal 

(konyvtar.elte.hu - 2012. április 15.) 

 

Ki írta az év szakdolgozatát? 

(turizmusonline.hu - 2012. április 13.) 

 

Könyvtár nyílt Siófokon másfél milliárdért 

(magyarorszagon.hu - 2011. november 26.) 

 

Könyvtár nyílt Siófokon másfél milliárdért 

(ingatlanmagazin.com - 2011. november 26.) 

 

Könyvtár nyílt Siófokon másfél milliárdért 

(ingatlanmenedzser.hu - 2011. november 26.) 

 

Siófokon megnyílt a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár 

(mitortent.hu - 2011. november 25.) 

 

A Balaton múltját kutatja 

(somogytv.hu - 2011. október 07.) 

 

Fehér homok, fehér lapok, hurrá 

(balaton.blog.hu - 2011. július 07.) 

 

Balaton a filmekben 

(mtv.hu - 2011. június 28.) 

 

Idén is lesz strandkönyvtár 

(siofok.hu - 2011. június 27.) 

 

Egy csepp kedvesség Japánba 

(konyvetjapanba.blogspot.com - 2011. június 21.) 

 

Több milliárd forintból újul meg Siófok 

(trademagazin.hu - 2011. április 28.) 

 

http://www.siofoki-hirhatar.hu/index_cikk.php?hh=abraka-babra-konyvbemutato-a-brtk-konyvtarban
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/hamar-a-balatonhoz-talaltak-a-konnyuveru-nocskek-444546
http://www.tti.hu/esemenyek/245-balatoni-mozaikok-muhelykonferencia-a-balatoni-torteneti-kutatas-kevesbe-ismert-fejezeteirol-az-mta-btk-tti-torteneszenek-reszvetelevel.html
http://www.tti.hu/esemenyek/245-balatoni-mozaikok-muhelykonferencia-a-balatoni-torteneti-kutatas-kevesbe-ismert-fejezeteirol-az-mta-btk-tti-torteneszenek-reszvetelevel.html
http://www.siofoki-hirhatar.hu/hirek/balatoni-mozaikok
http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/1957
http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/ki_irta_az_ev_szakdolgozatat
http://magyarorszagon.hu/hirek/2011-11/ingatlan/-konyvtar-nyilt-siofokon-masfel-milliardert-/hir
http://ingatlanmagazin.com/hirfolyam/konyvtar-nyilt-siofokon-masfel-milliardert/
http://ingatlanmenedzser.hu/varos/2011/11/26/Luxus_konyvtar_nyilt_Siofokon_masfel_millia_NAAX3G#rss
http://www.mitortent.hu/sztori/u63dkcv/siofokon-megnyilt-a-balatoni-regionalis-torteneti-kutatointezet-es-konyvtar.aspx
http://www.tti.hu/esemenyek/1588-katona-csaba-eloadasai-sopronban-es-siofokon.html
http://balaton.blog.hu/2011/07/07/feher_homok_feher_lapok_hurra
http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/06/28/15/Balaton_a_filmekben_.aspx
http://www.siofok.hu/index.php?id=403
http://konyvetjapanba.blogspot.com/2011/06/egy-nagy-doboz.html
http://www.trademagazin.hu/horeca/tobb-milliard-forintbol-ujul-meg-siofok.html
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Több milliárd forintból újul meg Siófok 

(ingatlan.net - 2011. április 28.) 

 

2002 óta dédelgetett álom válik valóra Siófokon 

(siofokinapilap.hu - 2011. április 28.) 

 

Hatmilliárdos városfejlesztés Siófokon 

(mno.hu - 2011. április 27.) 

 

Értékes darabok Siófoknak 

(somogytv - 2011. április 27.) 

 

Sárközi gyűjtemény a siófoki könyvtárnak 

(balaton.vehir.hu - 2011. április 25.) 

 

Sárközi-gyűjtemény Siófoknak 

(siofok.hu - 2011. április 21.) 

 

Könyvtárosok világnapja 

(kithirlevel.hu - 2011. április 20.) 

 

Siófok - Átalakuló városközpont 

(hetivalasz.hu - 2011. április 16.) 

 

Könyvtárosok világnapja 

(kapos.hu - 2011. április 14.) 

 

Könyvtárosok világnapja 

(siofok.hu - 2011. április 13.) 

 

Szőcs Géza: fontos volt mindig megőrizni a humorérzéket 

(sonline.hu - 2011. április 13.) 

 

Déli part - közéleti magazin 

(boglartv - 2011. április 09.) 

 

Jer: nézd a Balatont… – Előadás a Balaton kultúrtörténetéről 

(kogart.hu) 

 

Pályázatot nyert a könyvtár 

(siofok.somogymegye.us) 

 

Nyáron nyílik meg az új siófoki könyvtár, szinteltolással 

(kithirlevel.hu - 2011. február 15.) 

 

Hamarosan megnyitja kapuit a Balatoni Regionális Könyvtár 

(rgnet.hu - 2011. február 21.) 

 

Lebegő könyvtár a hasadék mögött 

http://ingatlan.net/magazin/2011/04/tobb-milliard-forintbol-ujul-meg-siofok/
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/2002_ota_dedelgetett_alom_valik_valora_Siofokon/48281
http://www.magyarnemzet.hu/portal/780449
http://www.somogytv.hu/cikkek/77099/
http://www.balaton.vehir.hu/balaton/2011-04-25/sarkozi_gyujtemeny_a_siofoki_konyvtarnak.html
http://siofok.hu/index.php?id=303
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=421&kithirev=2011#a12651
http://hetivalasz.rcom.hu/pr/siofok-atalakulo-varoskozpont-32146/
http://kapos.hu/hirek/kultura/2011-04-14/konyvtarosok_vilagnapja.html
http://siofok.hu/index.php?id=292
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/szocs-geza-fontos-volt-mindig-megorizni-a-humorerzeket-371175
http://boglar-tv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=230:delipart-20110409&catid=50:delipart&Itemid=145
http://boglar-tv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=230:delipart-20110409&catid=50:delipart&Itemid=145
http://www.kogart.hu/kogart/arthistory_content.jsp?id=159
http://siofok.somogymegye.us/siofok/palyazatot-nyert-a-konyvtar_1246_533224.html
http://siofok.somogymegye.us/siofok/palyazatot-nyert-a-konyvtar_1246_533224.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=nyaron_nyilik_meg_az_uj_siofoki_konyvtar
http://www.rgnet.hu/hirek/siofoki_konyvtar
http://epiteszforum.hu/node/18003
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(epiteszforum.hu - 2011. február 15.) 

 

Siófokon nyárra költöznek új helyükre a könyvek 

(sonline.hu - 2011. február 15.) 

 

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könyvtár, Siófok 

(konyvtarepiteszet.klogplusz.hu - 2010. november 10.) 

 

15 évesen a Balaton Tündérévé választották 

(mno.hu - 2010. október 17.) 

 

Nem olvasunk 

(somogytv.hu - 2010. augusztus 11.) 

 

Bibliotéka és kutatóközpont: Kovács Emőke tudós és könyvtárvezető Siófok múltjával és 

jövőjével foglalkozik 

(mno.hu - 2010. május 29.) 

 

http://www.sonline.hu/somogy/kultura/siofokon-nyarra-koltoznek-uj-helyukre-a-konyvek-360124
http://konyvtarepiteszet.klogplus.hu/1167/balatoni-regionalis-torteneti-kutatointezet-konyvtar-siofok
http://www.mno.hu/portal/742939
http://www.somogytv.hu/cikkek/71775/
http://www.mno.hu/portal/715912
http://www.mno.hu/portal/715912

