Információ

There are no translations available.

Pusztaszabolcsi könyvtár
2019.12.21.

A könyvtár az ünnepek ideje alatt zárva tart.
Nyitás: 2020. január 7. (kedd)
A könyvtár januárban is a november óta érvényben lévő nyitvatartási rend szerint üzemel.
2019.11.01.
A könyvtáros személyében történő változás miatt 2019.11.01-től 2019.12.31-ig a könyvtár
nyitvatartása:
Hétfő
zárva
Kedd
14:00 - 18:00
Szerda
zárva
Csütörtök
14:00 - 18:00
Péntek
zárva
Szombat
10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
Vasárnap
zárva
Az álláshely feltöltéséig a nyitvatartás helyettesítéssel megoldott, ezért kérem a kölcsönzési
idő pontos betartását.
Megértésüket köszönöm: Császiné Papp Katalin intézményvezető
2019.10.31.
Kedves Olvasóim!
Novembertől másik könyvtárban dolgozom.
Kívánok mindenkinek továbbra is sok kellemes olvasnivalót, és hozzá elegendő szabad időt!
Paragh Margit / Gitta (néni) könyvtáros
2019.10.28.
M E G H Í V Ó
Ország- és világjáró pusztaszabolcsiak címmel tartunk vetített képes élménybeszámolót
2019. október 31-én (csütörtökön) 18 órakor a Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárában.

Ez alkalommal Bodó Tímea kalauzol bennünket Portugáliába és Szlovéniába.

Mindenkit szeretettel várok!
2019.10.09.

1/3

Információ

Könyvtárunk október 12-22. (szombattól keddig) zárva tart. Az Országos Könyvtári Napok
keretében október 4-én
Bosnyák Viktória írónő és műfordító, valamint Dudás Győző illusztrátor találkozott az 1. és
3-4. osztályos gyerekekkel.
2019.08.16.
MEGHÍVÓ

Változatok tankönyvekre

címmel nyílt kiállítás könyvtárunkban,
amelyet Olvasóink gyűjteményéből és könyvtárunk állományából állítottunk össze.

A kiállítás megtekinthető: 2019. július 26. - október 31. a könyvtár nyitvatartási idejében.

Mindenkit szeretettel várok!
2019.06.11.
Változatok tankönyvekre címmel tervezek kiállítást könyvtárunkban,
amelyhez kérem az Önök segítségét is:
ha vannak olyan régi tankönyveik, amelyekből legalább 5-10 éve tanultak,
kérem, hozzák be a könyvtárba július 24-ig.
2019.05.20.
MEGHÍVÓ: Csillaghúr és barátai
2019. május 23-án (csütörtökön) 10 és 11 órakor
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Szeretettel várunk minden apróságot (2-10 éves korig)!
2019.03.14.
MEGHÍVÓ
Zsuffa Tünde Hírek rabjai című könyvének bemutatójára
2019. március 23-án (szombaton) 18 órára.
Közreműködő színművészek: Szávai Viktória és Adorjáni Bálint.
M i n d e n k i t sz e r e t e tt e l v á r u n k !
enterprise car rental chicago
lawyers los angeles

divorce

acai berry cleanse
raspberry ketones dr oz
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