
 

1 

 

 

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet 

Könyvtár 

és 

Kálmán Imre Emlékház 

 

Sajtómegjelenések 

 

2021 

  



 

2 

 

 

Online író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal 

2021. február 27-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-online-iro-olvaso-talalkozo-nyary-

krisztiannal/ 

 

Dragomán György a BRTK könyvtárban 

2021. március 14-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-dragoman-gyorgy-a-brtk-konyvtarban/ 

 

Új igazgató a siófoki könyvtár élén 

2021. május 1-i megtekintés 

https://balatontelevizio.hu/uj-igazgato-a-siofoki-konyvtar-elen/ 

 

Új vezetője van a siófoki könyvtárnak 

2021. május 5-i megtekintés 

https://www.hirbalaton.hu/uj-vezetoje-van-a-siofoki-konyvtarnak-siofok-hu/ 

 

Az észt nagykövet Siófokon 

2021. május 28-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/az-eszt-nagykovet-

siofokon?fbclid=IwAR2vszEl5P4LyjD8sGzIfcGYKPAPgmYZLGcDlueGhMVXNGIbr1wYS8

yn99c 

 

Strandkönyvtár 

2021. július 6-i megtekintés 

https://www.facebook.com/familyfunsiofok/posts/1011564106046143/ 

 

Papírfagyi és papírlimonádé a BRTK könyvtárban 

2021. július 25-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-papirfagyi-es-papirlimonade-a-brtk-

konyvtarban/ 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-online-iro-olvaso-talalkozo-nyary-krisztiannal/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-online-iro-olvaso-talalkozo-nyary-krisztiannal/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-dragoman-gyorgy-a-brtk-konyvtarban/
https://balatontelevizio.hu/uj-igazgato-a-siofoki-konyvtar-elen/
https://www.hirbalaton.hu/uj-vezetoje-van-a-siofoki-konyvtarnak-siofok-hu/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/az-eszt-nagykovet-siofokon?fbclid=IwAR2vszEl5P4LyjD8sGzIfcGYKPAPgmYZLGcDlueGhMVXNGIbr1wYS8yn99c
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/az-eszt-nagykovet-siofokon?fbclid=IwAR2vszEl5P4LyjD8sGzIfcGYKPAPgmYZLGcDlueGhMVXNGIbr1wYS8yn99c
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/az-eszt-nagykovet-siofokon?fbclid=IwAR2vszEl5P4LyjD8sGzIfcGYKPAPgmYZLGcDlueGhMVXNGIbr1wYS8yn99c
https://www.facebook.com/familyfunsiofok/posts/1011564106046143/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-papirfagyi-es-papirlimonade-a-brtk-konyvtarban/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-papirfagyi-es-papirlimonade-a-brtk-konyvtarban/


 

3 

 

 

Idén is rengeteg nyári programmal készül Siófok 

2021. július 25-i megtrekintés 

https://vjm.hu/balaton-siofok-iden-is-rengeteg-nyari-programmal-keszul/ 

 

Házhoz vinnék a könyveket 

2021. július 27-i megtekintés [On-line] 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/hazhoz-vinnek-a-konyveket 

 

Strandkönyvtár 

2021. augusztus 1.  

https://www.siofok.hu/msite/177/sh-2021-aug.pdf 

 

Siófoki séták 2021. tematikus városnéző séták siófokon 

2021. augusztus 25-i megtekintés 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-siofoki-setak.html 

 

Siófoki séták 2021. Tematikus városnéző séták Siófokon 

2021. augusztus 28-i megtekintés 

http://www.sulina.hu/2021/08/siofoki-setak-2021-tematikus-varosnezo-setak-

siofokon.html 

 

Születés Hete 

2021. augusztus 31-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/programajanlo-szuletes-hete-siofok 

 

Ott Annával beszélgetünk az ünnepi könyvhét alkalmából 

2021. szeptember 1-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-ott-annaval-beszelgetunk-az-unnepi-

konyvhet-alkalmabol/ 

 

https://vjm.hu/balaton-siofok-iden-is-rengeteg-nyari-programmal-keszul/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/hazhoz-vinnek-a-konyveket
https://www.siofok.hu/msite/177/sh-2021-aug.pdf
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-siofoki-setak.html
http://www.sulina.hu/2021/08/siofoki-setak-2021-tematikus-varosnezo-setak-siofokon.html
http://www.sulina.hu/2021/08/siofoki-setak-2021-tematikus-varosnezo-setak-siofokon.html
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/programajanlo-szuletes-hete-siofok
https://malagarden.hu/siofoki-programok-ott-annaval-beszelgetunk-az-unnepi-konyvhet-alkalmabol/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-ott-annaval-beszelgetunk-az-unnepi-konyvhet-alkalmabol/
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Milyen egy olvasásnépszerűsítő influenszer? Ott Anna a siófoki könyvtárban 

2021. szeptember 8-i megtekintés 

http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2021-09-04/milyen-egy-

olvasasnepszerusito-influenszer-ott-anna-a-siofoki-konyvtarban.html 

 

Matyikó Sebestyén József emlékkiállítás a könyvtárban 

2021. szeptember 8-i megtekintés 

https://allevents.in/si%C3%B3fok/matyik%C3%B3-sebesty%C3%A9n-j%C3%B3zsef-

eml%C3%A9kki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-a-

k%C3%B6nyvt%C3%A1rban/200021464384536 

 

Siófoki séták - a fürdőélet kezdetei 

2021. szeptember 8-i megtekintés 

https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok

/siofoki-setak-a-furdoelet-kezdetei-208282/ 

 

Siófoki séták - villák, szobrok, színpadok 

2021. szeptember 8-i megtekintés 

https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok

/siofoki-setak-villak-szobrok-szinpadok-208275/ 

 

 

Együd 100: filmfelvevővel, hátán magnetofonnal járta a somogyi vidéket 

2021. szeptember 21-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/egyud-100-filmfelvevovel-hatan-magnetofonnal-jarta-

a-somogyi-videket 

 

Négy városmarketing Gyémánt Díj 

Siófoki Hírek, XXXIV. évf. 10. szám 6. 

 

Betegvizsgálat vasúti rámpán 

http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2021-09-04/milyen-egy-olvasasnepszerusito-influenszer-ott-anna-a-siofoki-konyvtarban.html
http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2021-09-04/milyen-egy-olvasasnepszerusito-influenszer-ott-anna-a-siofoki-konyvtarban.html
https://allevents.in/si%C3%B3fok/matyik%C3%B3-sebesty%C3%A9n-j%C3%B3zsef-eml%C3%A9kki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban/200021464384536
https://allevents.in/si%C3%B3fok/matyik%C3%B3-sebesty%C3%A9n-j%C3%B3zsef-eml%C3%A9kki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban/200021464384536
https://allevents.in/si%C3%B3fok/matyik%C3%B3-sebesty%C3%A9n-j%C3%B3zsef-eml%C3%A9kki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1rban/200021464384536
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok/siofoki-setak-a-furdoelet-kezdetei-208282/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok/siofoki-setak-a-furdoelet-kezdetei-208282/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok/siofoki-setak-villak-szobrok-szinpadok-208275/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok/siofoki-setak-villak-szobrok-szinpadok-208275/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/egyud-100-filmfelvevovel-hatan-magnetofonnal-jarta-a-somogyi-videket
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/egyud-100-filmfelvevovel-hatan-magnetofonnal-jarta-a-somogyi-videket
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Siófoki Hírek, XXXIV. évf. 10. szám 18. 

 

Könyvbemutató Siófoki Futballkrónika I-II. 

Siófoki Hírek, XXXIV. évf. 10. szám 18. 

 

Balatoni halmesék rajzpályázat 

2021. október 6-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/balatoni-halmesek-rajzpalyazat 

 

Múzeumok őszi fesztiválja 2021 

2021. október 12-i megtekintés 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/muzeumok-oszi-fesztivalja-

2021-siofok/ 

 

Változatos események a BRTK Könyvtárban 

2021. október 14-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-valtozatos-esemenyek-a-brtk-konyvtarban/ 

 

Mi történt Siófokon 1956-ban? 

2021. október 24-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/mi-tortent-siofokon-1956-ban 

 

Kálmán Imrére emlékezik Siófok 

2021. november 5-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imrere-emlekezik-siofok 

 

Yvonne 

2021. november 28-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2021-november.pdf 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/balatoni-halmesek-rajzpalyazat
https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/muzeumok-oszi-fesztivalja-2021-siofok/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/muzeumok-oszi-fesztivalja-2021-siofok/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-valtozatos-esemenyek-a-brtk-konyvtarban/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/mi-tortent-siofokon-1956-ban
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imrere-emlekezik-siofok
https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2021-november.pdf
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Ezer oldal, ezer kép, száz év 

2021. november 28-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2021-november.pdf 

 

Használók szervezték, irányították, tartották fenn, a minőség is hozzájuk igazodott - 

könyvtár Siófokon, 1866-tól 

2021. december 8-i megtekintés 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=917&kithirev=2021#a2647
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Frissítve: 2021. 12. 31. 

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2021-november.pdf
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=917&kithirev=2021%23a26476
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=917&kithirev=2021%23a26476

