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Tájékoztató a veszélyhelyzeti intézkedésről
EGYÜTT SIKERÜL 7. Egy kosaras naplója – filmklub – későbbi időpontban
Maradj otthon, de később találkozunk - visszapillantás videó
Rendhagyó néprajzi óra – későbbi időpontban
Muzeális Gyűjtemény - Eszményi nők női eszmények – video
Óz, a nagy varázsló – könyvajánló
Eszményi nők - női eszmények- válogatás képeslapgyűjteményből
Büszkeség és balítélet - könyvajánló
Képkockák a falon - könyvajánló
Muzeális Gyűjtemény - a hónap műtárgyai 2019-ben – video
Az olvasó nő
Múzeumi esték – Marosvásárhelyi fekete március
Közösségi felajánlás
A világ könyvtárai
Nejem a neten – színház – későbbi időpontban
Régi fényképek a Mezőberényi I. sz. Általános Iskola életéből - videó
Honlapunkon frissült "A hónap műtárgya"-sorozat.
A könyv olyan, mint…
Az olvasás – ha élvezetet okoz
Közösségi felhívás
Költészetnapi felhívás - videó
Felhívás kiszállításos könyvkölcsönzésre
Szájmaszk a Művelődési Központból
Henger Péter - A berényi zsidóság - videó
Muzeális Gyűjtemény - Húsvéti képeslapok - videó
Ha megtetszett bármelyik könyv, hívjon minket bátran! - könyvtári felhívás
Húsvéti kiadvány
Muzeális Gyűjtemény - Mezőberényi képeslapok - videó
Online origami – tulipán – videó
Tematikus könyvajánló - regényes történelem
Április havi cikkajánló
Mezőberényi képeslapok
21 napos kihívás otthonra az olvasóvá neveléshez
Origami – nyuszi – videó
Húsvéti képeslapok-videó
Húsvéti népszokások-nagycsütörtök
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Nyolcan pályáztak verssel, novellával
Origami - nyuszi doboz - videó
Húsvéti hagyományaink-nagypéntek
Húsvéti hagyományaink – nagyszombat
Költészet napi verselők - JA: Születésnapomra
Költészet napi verselők - JA: Altató
Költészet napi verselők - WS: A tündér
Origami – tojástartó – videó
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Könyvtári húsvét – videó
Húsvéti népszokások - húsvétvasárnap
Húsvéti népszokások - húsvéthétfő
Könyvajánló-életrajzok
A hónap műtárgya - Réz habüst
Ezredik szájmaszk
Hangoskönyvek gyerekeknek
Az emlékezés helyei – Loci Memoriae kiadvány
Origami alapok - videó
Csillag Musical Társulat - retro műsor – későbbi időpontban
Kertbarát kör - visszatekintő videó
Díszítőművészeti kör - visszatekintő videó
Könyvritkaság a gyűjteményben
Könyvajánló - kreatív olvasóknak
Könyvajánló - Föld Napja
Mazsorett (kicsik) - visszatekintő videó
EFOP 1.5.3_kézműves tanfolyamok - visszatekintő videó
A könyv napja
Zumba kedvelőknek - videó
Vakvezető kutyák világnapja - könyvajánló
Mezőberényi viselet - bemutató videó
Origami - Anyáknapi szív és virág - videó
Mezőberényi Művésztelep online kiállítás – videó
Szájmaszkok az OPSKMM-től - fényképek
A májusfaállítás hagyománya
A méhek napja Magyarországon
Muzeális Gyűjtemény - Régi május elsejék (video)
Társasjátékok kölcsönözhetők
Visszatekintés a kézműves tanfolyamokra
Utazás a betűk és a képzelet szárnyán
Origami - pörgő
Mazsorett - visszatekintő videó (nagyok)
Szájmaszkok a Művelődési Központból
Múzeumi nemzetiségi szobák - bemutató videó
Csipke 2018-tól - visszatekintő videó
CÍMkéző - online galéria
gyereknap 2014-2019 képekben - visszatekintő videó
A Székely Aladár Fotóklub kiállítása az OPSKMM-ben
Dédszüleink gyermekkora-videó – gyereknapi felhívás
Szerelemben, háborúban – könyvajánló
Madarak és fák napja
Az OPSKMM Csipkekészítő szakköre
CÍMkéző – felhívás játékra
Origami papírrepülő
A közösségek hete és a család nemzetközi napja"
Mádai Jánosné munkái
Népek meséi - könyajánló
Dalostalálkozók az OPSKMM-ben - visszatekintő videó
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Híres nők - könyvajánló
Május havi cikkajánló
CÍMkéző - virtuális séta
"A beszélő papír-origami az OPSKMM-ből - videó"
"Gyereknap képekben-rajzpályázat kiírása-videó"
Origami - beszélő száj és hernyó
CÍMkéző-virtuális séta
"Kulturális sokszínűség – tematikus könyvajánló"
CÍMkéző - virtuális séta
CÍMkéző - virtuális séta
CÍMkéző - virtuális séta
CÍMkéző - virtuális séta
CÍMkéző - virtuális séta
Igaz történetek - könyvajánló
Origami – Papírforgó
Lájkolja a legszebb rajzot! - gyermeknapi rajzpályázat
A Könyvtár ajánlja
Emlékezzünk együtt!
A gyermeknapi rajzpályázat eredményhirdetésének beharangozója
Gyereknapi rajzpályázat eredményhirdetése
Szülők napja
Origami - Sonobe modul
Trianoni könyvajánló
Az OPSKMM munkatársai is megemlékeztek a trianoni évfordulóról
Jobb agyféltekés rajzolás és tanulás
Június havi cikkajánló
Az új gyerekjátszó beharangozása
Az új gyerekjátszó beharangozása
Az új gyerekjátszó beharangozása
Pedagógusnapi köszöntés (online)
Az új gyerekjátszó beharangozása
Az óceánok világnapja
Megkésett levelek Gitta néninek - könyvbemutató
Az Erzsébet-tábor meghirdetése
Az új gyermekjátszó beharangozása
Origami - papírpohár
Az új gyermekjátszó beharangozása
Az új gyermekjátszó beharangozása
Magyar feltalálók
Megemlékezés a holokauszt-emlékműnél
Újra nyitott a könyvtár
Apák napja
Origami - károgó varjú
Valami készül - belinkelve a Facebookra
Károgó varjú - origami az OPSKMM-ből
Újra nyitva vagyunk!
Nyitott ajtók - videó
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Tájékoztató a zárva tartásról
Szent Hedvig - könyvajánló
A tolerancia világnapja - könyvajánló
Kölcsönzési igény leadása – könyvtári tájékoztató
Online adatbázis ajánló
Gyerekjogok világnapja-könyvajánló
Magyar népdal - könyvajánló
Csak színesen - könyvajánló
Online adatbázis ajánló
Ne vásárolj - könyvajánló
Játék őszi termésből - videó
András-napi szokások - advent
Karácsony hava - advent
95 éves a magyar rádió
Régi disznótorok - advent
Ajándékötletek a barkácspolcról
Termésbáb készítése dióból - videó
Online adatbázis ajánló
Adventi ablakok
Szelfizz a Mikulással! - játékfelhívás
Szalvétából mikulás - videó
Borbála-ág vágása
Mikulásváró visszaemlékezés - advent
Szent Miklós - advent
Miklós napra - könyvajánló
Karácsonyi üdvözlőlapok - advent
Szeplőtelen fogantatás ünnepe - advent
Mikulásvirág készítése - videó
Cikkajánló
Online adatbázisok
A labdarúgás világnapja - könyvajánló
Dsida: Karácsony várása - advent
A hónap műtárgya: berényi betlehemes
Mézeskalács – mézesbábosok - advent
Nemzetközi hegy nap - könyvajánló
Adventi koszorú készítése - videó
Dologtiltó napok - advent
Lucabúza, Luca széke - advent
Szalvétával díszített képeslap - videó
Szent Luca - advent
Méhviasz gyertya készítése - videó
Életfa - advent
Karácsonyi lapok a Muzeális Gyűjteményből - advent
Fenyő és angyal készítése papírból - videó
A teázás kezdetéről - advent
Tájékoztató a zárva tartásról

december 16.
december 16.
december 17.
december 17.
december 18.
december 18.
december 18.
december 18.
december 19.
december 19.
december 21.
december 21.
december 21.
december 21.
december 22.
december 22.
december 22.
december 23.
december 23.
december 23.
december 24.
december 24.
december 28.
december 31.
december 31.

Kós Károly - könyvajánló
Fűben, fában, teában - advent
A fényt adó gyertyák - advent
Díjazták a megye népművészetéért
Méz, méz, méz I. - advent
Online adatbázisok - Matarka
Angyalka készítése zseníliából - videó
Ajándékozni jó! – az OPSKMM karácsonyi ajándékozása
Nőkről nőknek - könyvajánló
A pócsi méhek - advent
Advent 4. vasárnapja - advent
Jézus életéről - könyvajánló
Égi jelek - advent
Rénszarvas karácsonyfadísznek - videó
A karácsonyfa-állítás szokása - advent
Visszatekintés 2020 - videó
Ajándékozni jó – az OPSKMM karácsonyi ajándékozása
Hagyományos karácsonyi ételek - advent
Online adatbázisok - Unitas
Betlehem készítése csuhéból-videó
Miért így ünneplünk? - könyvajánló
A karácsonyi asztal-advent
Motiváció az új évre - könyvajánló
Szilveszter
Vidám olvasmányok - könyvajánló

