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Grecsó-est a könyvtárban
(szuperinfo.hu - 2016. június 1.)

Mesekönyv gyűjtés
(szuperinfo.hu - 2016. május 16.)

Balatoni krimik
(szuperinfo.hu - 2016. május 6.)

Hangulatok a nagyvilágból
(siofoki-hírek.hu - 2016. február 11.)

Ez csak természetes!
(szuperinfo.hu - 2016. február 9.)

Hazajáró közönségtalálkozó és filmvetítés
(malagarden.hu)

Crowdsourcing és a civil sciences módszerek felhasználása a könyvtárakban
(oszk.hu/civic/peldak)

Világháborús emlékek után kutat a siófoki könyvtár
(siofokinapilap.hu - 2016. 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.)

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
(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.)

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)

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.)

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.)
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
(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.)
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