Új könyveink:
Bartos Erika / Bogyó és Babóca zenél
Berg Judit / Maszat a vonaton
Berry, Steve / A harmadik titok
Britannica Hungarica I-II.
Coelho, Paulo / Mint az áradó folyó
Falcones, Ildefonso / Fátima keze
Leiner Laura / A Szent Johanna gimi
Magyar királyok és uralkodók I-XV.
Margitay Zsolt / 1000 + 21 : híres emberek humoros mondásai
Megyeri Szabolcs / Fűszerkert
Picoult, Jodi / Gyere haza
Sándor Anikó / El Camino : Az út, ami hazavisz
Sasson, Jean / Fiamért mindent
Seifert, Jochen / Traktorok, kamionok, buldózerek
Whyte, Jack / Az égi kő
Whyte, Jack / Rend a káoszban
Ajánlatunk:
Whyte, Jack / Az égi kő:
Egy római hadvezér álma egy sötét kor zűrzavarában megteremtett egy királyt, egy országot
és egy halhatatlan legendát - Camelotot. Publius Varrus veterán római tiszt és fegyverkovács.
Az ötödik század hajnalán, a Britannia népe és a betörő szász, pikt és skót hordák közötti
kegyetlen küzdelmek közepette ő és egykori tábornoka, Caius Britannicus létrehoznak egy
olyan kormányzati és katonai szövetséget, melyet később mindenki csak Kerekasztalként fog
emlegetni, és elindítanak egy olyan eseményláncolatot, ami az általunk Arthurként ismert
király megkoronázásához vezet el. A történelmi részletekben, drámában, intrikában és
szenvedélyben bővelkedő regény új lendületet ad egy örökké élő, közismert legendának.
„Az égi kő egyenes és éles, akár egy római rövidkard, beleszegez minket a karosszékbe.”
– The Province (Vancouver)
Szolgáltatásaink:
kölcsönzés (könyv, folyóirat)
- az állomány helyben használata
- könyvtárlátogatás
- internet használat
- CD-ROM használat
- fénymásolás
- közhasznú információk adása
- könyvtárközi kölcsönzés
- scannelés
Áraink:
- fénymásolás:

A/4 méret 15 Ft/oldal
A/3 méret 25 Ft/oldal
- Internet használat ingyenes
- nyomtatás f-f szöveg 20 Ft/oldal
- f-f. kép nyomtatása 40Ft/oldal
- scannelés 20Ft/oldal
- szövegszerkesztés (max. 3 oldal) 100 Ft/oldal
A kölcsönzés feltétele a beiratkozás, mely minden könyvtárlátogató számára ingyenes.
Könyvtárközi kölcsönzést az a beíratkozott olvasó vehet igénybe, aki vállalja a könyveknek a
küldő könyvtár részére történő visszaküldése során felmerült postaköltséget.

