
Ablonczyné Mihályka Lívia (1953-) 1000 domande - 1000 risposte : olasz középfok : [B2]

Agócs Károly (194?-) Estando a la escucha : hallás utáni szövegértési tesztek : [spanyol] : [B2, C1]

Babári Ernő (1951-) Magánlevelezés, hivatalos és üzleti levélírás németül : alapfok, középfok, felsőfok : [B1, B2, C1]

Bajkó István Zsigmond Bausteine Oeconom : Tematikus gyakorlókönyv a német középfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgára : [B2]

Bajkó István Zsigmond Hörverstehen Oeconom : hallás utáni szövegértési tesztek az Oeconom nyelvvizsgarendszerben

Balogh Tamás (1962-) A Tátra kalandkönyve : a Magas- és az Alacsony-Tátra

Banksy (1974-) Wall and piece = A fal adja a másikat

Bischoff, Erich Számmágia, számmisztika

Black, Demona Sötétfekete

Burchard, Brendon (1977-) Sikeres emberek kiemelkedő szokásai

Collins, Suzanne (1962-) Énekesmadarak és kígyók balladája

Csikós András Le français économique de A á Z : felkészítőkönyv a középfokú francia gazdasági nyelvvizsgára : [B2-B2+]

Deákné B. Katalin Anya, taníts engem! 1. : fejlesztési lehetőségek és játékötletek születéstől 3 éves korig

Fábián Janka (1973-) A könyvárus lány

Gay, Roxane (1974-) A rossz feminista : esszék

Gereben Ferenc (1942-) Boldogult olvasókoromban : írások a magyar olvasáskultúráról

Gibson, David (1957-) Streetfotózás

Hägele, Till Turbónövények : gyorsan fejlődő, dús növényzet

Hornung Zsuzsanna 23 Tolle Themen für Teenager : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára : [B1, B2]

Kennedy, Anne Aromaterápia kezdőknek : az illóolajok használatának teljes útmutatója

Kertész Judit Cuentas pendientes : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához

Kertész Judit Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : munkafüzet : [A2-B1+]

Kertész Judit Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : tankönyv : [A2, B1+]

Kopp, Ursula Hasznos állatkák : cinege, béka, lepke és társaik a kertben

Kovács Mária Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul : [B1, B2]

Lehmiller, Justin J. (1980-) Mondd el, mire vágysz! : a leggyakoribb szexuális fantáziák és ami mögöttük van

Mágocsi Nyina Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés oroszul : [B1, B2]

Magyar Miklós (1938-) Éco-langue : tematikus gyakorlókönyv a francia közép- és felsőfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgára

Mankiw, N. Gregory A közgazdaságtan alapjai

Marx, Florian Parlons-en! : B2 : mondd el a véleményed franciául!

Máté Zita Y tú, ?qué dices? : C1 : [B2+] : érvelj és vitázz spanyolul!

Mohr, Bärbel (1964-2010) Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink?

Nagy Balázs (1969-) (szerk. ) Magyarország túraútvonalai : vadak nyomában : [vadak keresése állatnyomokból és más jelekből]



Németh Erzsébet Economicamente Parlando : felkészítőkönyv a középfokú olasz gazdasági nyelvvizsgára : [B2]

Németh Erzsébet (1946-) Ascoltami! : hallás utáni szövegértési tesztek : [olasz] : [B2 ill. C1]

Nikolics Noémi 22 steps to perfect communication : [közép- és felsőfokú nyelvvizsga, közép- és emelt szintű érettségi] 

Pappné Gazdag Zsuzsanna Szék : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok 

Patkós Éva Ekonomika.ru : tematikus gyakorlókönyv a közép- és felsőfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [orosz]

Petrov, Ralf A bolgár tengerpart

Riz Barnabás Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : spanyol középfok : [B2]

Rolheiser, Ronald (1947-) Üdvözült vágy : a keresztény spiritualitás keresése

Sarrazin, Thilo (1945-) Ellenséges hatalomátvétel : hogyan gátolja a haladást az iszlám és miként veszélyes a társadalomra?

Segal, Eran (1973-) Személyre szabott táplálkozás : korszakalkotó program az egészség megőrzéséhez

Szabó József László (1953-) Útravaló a ballagási tarisznyába : Nincs rá szükségem! Vagy mégis?

Szénásiné Steiner Rita Twenty-three topics for teenagers : társalgási felkészítő a szóbeli érettségire és nyelvvizsgára : [B1-B2+]

Szunyoghy András (1946-) Az emberi test

Szunyoghy András (1946-) Rajztechnikák

Szunyoghy András (1946-) Háziállatok rajzolása

Viczena Andrea Alaptársalgás olaszul : amire mindenkinek szüksége van : [A2, B1]

Vida Enikő Le nouvel Allons-y 2 : francia nyelvkönyv középhaladóknak (B1 szint) 

Vida Enikő Le nouvel Allons-y 1 : francia nyelvkönyv kezdőknek (A1 és A2 szint) 

Vida Enikő Impeccable! : francia nyelvtani gyakorlatok : niveau intermédiaire B1, B2 :

Vida Enikő Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául : [B1, B2]

Yalom, Irvin D. (1931-) A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata

Zsludovné Klesics Tünde Wirtschaftsfaktor Deutsch : felkészítőkönyv a középfokú német gazdasági nyelvvizsgára : [B2]

Gyermekkönyvtár:

Bosnyák Viktória (1966-) Fókuszban a kókusz : tengernyi kaland

Fésüs Éva (1926-) Az ezüsthegedű

Pálfi-Varga Krisztina Verserdő : gyekorlóanyag logopédiai foglalkozásra

Stanford, Sara Minecraft : építőmesterek kézikönyve : sárkányok : független és nem hivatalos kiadvány

Vida Péter Földrajzi felfedezések a világ körül

Peppa szereti a Földet : Peppa pig


