
Ajánló karácsonyi témájú könyveinkből, lemezeinkből 
Válogatásunkban az adventi időszakhoz és a karácsonyhoz kapcsolódó könyveinkből és cd-inkből adunk ízelítőt. 
Ajánlónkban szerepelnek kézműves könyvek, szakácskönyvek, mesekönyvek és novelláskönyvek, de 
ajándékkészítéshez is ihletet meríthetünk belőlük. A címre kattintva a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
katalógusához jutunk, itt megtalálhatók az adott dokumentum adatai, elérhetősége. Kellemes böngészést! 
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