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RENDEZVÉNYEK
Tűzkör a könyvtárban
A Tűzkör Közhasznú Kulturális Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt február 17én,
(pénteken) 17:30tól Simon Rózsa "Az energia áramlása" című kiselőadására. Ezt követően,
19 órától Dobkör.
A programrészek különkülön is látogathatóak.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. február 17. (péntek) 17.30  20.00
A rendezvény plakátja >>

Bornelőadás (4. rész)
Február 17én (pénteken) 18 órától a Jaminai Fiókkönyvtárban Born Gergely
művelődéstörténész tart előadást "János úr készül."  Az Athanor alkímiai misztériumának
titkai avagy  A világ újra kovácsolása címmel (4. rész).
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. február 17. (péntek) 18:00  19:00

Lipták kalendárium kiállításmegnyitó
Február 23án (csütörtökön) kiállítás nyílik a könyvtárban Lipták Pál műveiből. A
kiállítást Mészáros Zsuzsanna, a Munkácsy Emlékház művészeti vezetője nyitja meg. A
kiállítás kurátora Ván Hajnalka, művészettörténész.
A kiállítás megtekinthető április 8ig.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. február 23. (csütörtök) 15.00  16.00
A rendezvény plakátja >>

Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Jöjjön el március 1én, szerdán 16:30kor a Jaminai Könyvtárba, ahol az Életvezetési Kör
aktuális témája a pozitív életszemlélet és pozitív gondolkodás lesz. A Kör vezetője: Aranykőné
Sajti Julianna, kineziológus, tanító.
A rendezvény ingyenes!
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Rendezvény időpontja: 2017. március 1. (szerda) 16.30  18.00
A rendezvény plakátja >>

Arany Jánoskiállítás a könyvtárban
Március 1én, szerdán 15 órától Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező
kiállítás nyílik könyvekből, illusztrációkból, ahol megtekintheti az Arany János eredeti
aláírását tartalmazó dokumentumot is a Békés Megyei Könyvtárban.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. március 1. (szerda) 15.00  16.00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére >>>

HÍREK
Újra Skool Klub a Békés Megyei Könyvtárban
Sziasztok Lányok! A nagy sikerre való tekintettel a 1114 év közötti lányokat programozni oktató INGYENES Skool
Klub 2017ben is folytatódik: márciustól 8tól május 17ig, játékos formában ismerkedhetsz meg a kódolás izgalmas
világával és a játékfejlesztés alapjaival a Scratch programozási nyelv segítségével.
Ide kattintva tudsz jelentkezni!
További információ: konyvtar.bmk.hu, skool.org.hu

A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
Kedves Kultúrapártoló!
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%val támogassa a Békés Megyei Könyvtár alapítványát, hogy 2017ben is minél
több színvonalas programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány Adószáma: 19061436104
Az elmúlt évi támogatását ezúton is köszönjük!

Valentin napi online kvíz nyertesei
A Valentin napi kvíz nyertesei:
Gindilla Barbara
Horváth Sándor
Szabó Lászlóné
Köszönjük a jó megfejtéseket és gratulálunk a nyerteseknek!

Állásajánlat
Békés Megyei Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot
hirdet könyvtáros munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.
További információk
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Biztonságos munkavállalás az EUban
2017. február 28án, kedden 15 órától a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban az EURESelőadás témája a
biztonságos külföldi munkavállalás.
Helyszín: Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.
A program ingyenes!

III. "Aranyos" éjszaka a gyermekkönyvtárban
Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezve a Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára meghirdeti a III.
"Aranyos" éjszaka a gyermekkönyvtárban elnevezésű ingyenes programját 567. osztályosok számára.
Az éjszaka tervezett programjai között szerepel előadás, könyvtári játék és meglepetés is.
Jelentkezni személyesen, valamint a 66/530212es telefonszámon lehet 2017. március 31ig.
A programra 2017. július 7én vagy július 14én kerül sor.

Büfé a könyvtárban
Megnyitott a Könyvtár Büfé. Térjen be egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény, péksütemény,
szendvics kínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30tól 15:30ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ingyen WiFi
A Békés Megyei Könyvtárban ingyen netezhetnek a betérő könyvtárlátogatók a szabad hozzáférésű wifi hotspot
segítségével.
Használják ki ezt az ingyenes lehetőséget!
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
EBSCO Ebooks
Az EBSCO Public Library Collection gyűjteménye 2016. augusztusától elérhetővé
vált a BMK beiratkozott olvasói számára. Az angol, német, francia és spanyol nyelvű elektronikus könyvek nem csak a
könyvtár területén megtalálható számítógépeken keresztül érhetőek el, hiszen lehetőségünk van otthonról is elérni a
dokumentumokat az olvasójegy számának megadását követően. Az EBSCO eBooks alkalmazás letöltése után okos
készüléken is megtekinthetjük a kikölcsönzött ekönyveket. A mobilalkalmazás androidra és iOSre is elérhető.

BékésWiki online helyismereti enciklopédia
A Wikipédia bizonyára nem ismeretlen az Ön számára és munkájához,
tanulmányaihoz talált már az enciklopédia lapjai között hasznos információkat.
Ha Ön Békés megyei, érdekli a helyismeret, helytörténet, akkor látogasson a
Békéswiki honlapjára, ahol megnézheti vagy akár szerkesztheti is a Békés megyei
online helyismereti enciklopédiát.

Filmezés a könyvtár moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők akár moziszobában is megtekinthetik a könyvtár állományába tartozó DVDket. A
filmnézőknek 2 db televíziót, valamint fejhallgatókat biztosítunk a minél tökéletesebb mozizás érdekében.
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Bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálása
Nem tudja mivel lejátszani régi, de szeretett bakelitlemezeit, hangkazettáit? A Békés
Megyei Könyvtár vállalja bakelitlemezek, hangkazették digitalizálását. A szolgáltatás
ára: 400 Ft/lemez.
További információt kaphat személyesen a Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba,
Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66 530 200), illetve emailben: bmk@bmk.hu.

Oktatóterembérlés
Ha modern informatikai eszközökre, korszerű oktatótérre vagy közösségformáló
lehetőségekre vágyik, akkor térítés ellenében bérelje ki a könyvtár oktatótermét (15
fős férőhely, laptopok, tabletek, interaktív tábla, projektor, szkenner, 3D nyomtató,
3D TV, XBOX 360 konzol), ami a pedagógiai célok segítése mellett a
kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas.
Kérjen információt személyesen a Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66 530 200),
illetve emailben: bmk@bmk.hu.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új könyveinkből:
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Lap tetejére >>>

IMPRESSZUM
Hírlevél fel és leiratkozás
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet egy ismerősétől kapta, de szeretne a jövőben rendszeresen értesülni a könyvtári
aktualitásokról akkor iratkozzon fel hírlevelünkre!
Ha a továbbiakban nem kíván értesülni híreinkről és rendezvényeinkről, kattintson ide.

Védje a természetet!
Kérjük, gondoljon a környezetre és csak szükséges esetben nyomtassa ki ezt az emailt.
Mi megőrizzük mindet elektronikusan, így ha kíváncsi a korábbi hírleveleinkre, megtekintheti azokat a honlapunkon.

Elérhetőségek:

Nyitvatartás:

Név: Békés Megyei Könyvtár
Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: 66/530200
Email: titkarsag@bmk.hu
Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
Hétfő: 14.0019.00
Keddpéntek: 11.0019.00
Szombat: 14.0019.00
Gyermekkönyvtár:
Keddpéntek: 11.0018.00
Hétfő, Szombat: 14.0018.00
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