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!
Petényi Erzsébet

Könyvek:
66 karácsonyi édesség
A 100 legjobb karácsonyi recept
A fenyőfa alatt
A mézeskalács készítésének kiskönyve
Adventi és karácsonyi díszek
Apró tárgyak karácsonyra
Aranyos karácsonyváró
Betlehembe kéne menni
Boldog karácsonyt!
Csillagok és karácsonyi díszek gyöngyből
Csillogó karácsonyi díszek puffadó és csillámos festékkel
Egy csésze vigasz karácsonyra
Erdélyi karácsony
Evangéliumi álmok
Ezüstfenyő
Fenyőfa
"Föltetszett a csillag"
Gyöngydíszek karácsonyra
Gyöngy-világ
Ha eljő szent karácsony
Karácsony
Karácsony
Karácsony
Karácsony
Karácsony ideje
Karácsony öröme
Karácsony üzenete
Karácsonyfadíszek gyöngyfűzéssel
Karácsonyfadíszek száraztésztából
Karácsonyi ablakdíszek hullámkartonból és dróthálóból
Karácsonyi ablakdíszek szalvétamotívumokkal
Karácsonyi ajándék
Karácsonyi ajándékok szalvétatechnikával
Karácsonyi álom
Karácsonyi articsókadíszek

Karácsonyi barkácskönyv
Karácsonyi dekorációs ötletek papírból, drótból, filcből és üvegmatricából
Karácsonyi díszek bársonyporral
Karácsonyi díszek dekorációs szalagokkal
Karácsonyi díszek egyszerű anyagokból
Karácsonyi díszek természetes anyagokból
Karácsonyi ének
Karácsonyi ételek
Karácsonyi gömbök
Karácsonyi gyertyák viasztollal
Karácsonyi gyöngycsillagok
Karácsonyi hangulat üvegmatrica-festékkel
Karácsonyi hangulatban
Karácsonyi képek üvegmatricával
Karácsonyi keresztszemes hímzések
Karácsonyi készülődés
Karácsonyi kézműveskönyv
Karácsonyi kreatív ötlettár
Karácsonyi lakás- és kerti díszek
Karácsonyi motívumok üvegmatrica-festékkel
Karácsonyi ötletek
Karácsonyi ötletek
Karácsonyi ötletek üvegmatricával
Karácsonyi papírdíszek
Karácsonyi papírhajtogatás
Karácsonyi só-liszt figurák
Karácsonyi sütemények
Karácsonyi sütemények, desszertek
Karácsonyi sütemények gyerekeknek
Karácsonyi történetek
Karácsonyi történetek
Karácsonyi üvegfestés
Karácsonyváró ötletek színes papírból
Kézműves karácsonyi ajándékok
Magyar karácsonyok
Megható karácsonyi történetek
Mikulás, karácsony
Nagy karácsonyi könyv
Ó, szép fényes hajnalcsillag
Patchwork hatású articsókadíszek
Sokunk karácsonya
Szalvétamotívumok adventre és karácsonyra
Szalvétatechnika

Száncsengő
Szatinálás
Százéves karácsonyok
Szent karácsony éjjel
Színes, hangulatos saját kezűleg elkészíthető adventi díszek
Színes karácsony üvegmatrica-festékkel
Terménybábok
Új karácsonyi üvegfestés
Üvegfestés
Varázslatos díszek karácsonyra
Varázslatos karácsonyi történetek

Lemezek:
A Christmas cantata
A christmas carol
A karácsonyi ünnepkör dallamai
Áldott karácsony éj
Angyali szó zengedez
Benkó karácsonyi mise
Boldog Karácsonyt"
Christmas mass : liturgy of the words
Csengettyű, csengettyű
Hófehér karácsony
Hópelyhek tánca
Itt van a szép, víg karácsony!
Jeles napok
Karácsony 2000
Karácsonyi angyalok
Karácsonyi csillagok
Karácsonyi énekek
Karácsonyi Kaláka
Krisztus
Magyar karácsonyi énekek
Merry Christmas!
Ó, szép fényes hajnalcsillag
Örvendezzünk!
Pósa bácsi legszebb téli versei karácsonyra
Szent karácsony éjjelén

