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RENDEZVÉNYEK

Pribojszki Ferenc: Furulyával karácsony kapujában
December 19én, hétfőn a Jaminai Könyvtárban, a zenés adventi
rendezvénysorozat részeként furulyás előadást tart Pribojszki Ferenc.
Az előadás ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ kérhető a 66/647739es telefonszámon.
Rendezvény időpontja: 2016. december 19. (hétfő) 16.00

teadélutánok

Díjkiosztó ünnepség
December 30án, pénteken kerül sor a Gyermekkönyvtár pályázatainak díjkiosztó ünnepségére.
Három kategóriában érkeztek pályázatok: Amikor a könyvtár bezár (rajzpályázat), Egy mojszi
elindult vándorútra (meseíró pályázat), Egy könyv élete a könyvtár után (irodalmi pályázat).
Rendezvény időpontja: 2016. december 30. (péntek) 10.00

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

HÍREK
Kiállítás
December 6. és 30. között megtekinthető a könyvtárban a CsabaiSzorgosFoltosok kiállítása.

Adventi kedvezményes beiratkozás
Szombaton, december 17én kedvezményes beiratkozás a könyvtárba.
A könyvtárban felállított karácsonyfa alatt meglepetéseket találhatnak a könyvtárba látogatók!
Éves felnőtt tagság 2500 helyett 1800 Ft.
Éves kedvezményes tagság 1800 Ft helyett 1200 Ft.

Ünnepi nyitvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk december 24. és 26. között, valamint december 31én zárva tart!
Nyitás 2017. január 2án, hétfőn 14 órakor.
Valamennyi olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, olvasásban gazdag új évet kívánunk!

Új berendezések átadása
Az elmúlt napokban a Békés Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a Békés Megyei Könyvtár
munkatársai új berendezéseket adtak át a telekgerendási könyvtárnak. December 19én Csabacsűdön, 21én pedig
Tarhoson kerül sor új könyvtári berendezések átadására. Kellemes könyvtárban töltött órákat kívánunk olvasóiknak!

Véget ért a Skool Klub
December 12én, hétfőn került sor a 10 alkalomból álló, lányokat kódolásra tanító ingyenes szakkör utolsó foglalkozására.
Nagyon jó projekteket készítettek a Scratch programozási nyelv segítségével a 11 és 14 év közötti gyerekek.
A kódolás 2017ben is folytatódik, részletek hamarosan a könyvtár honlapján, illetve facebook oldalán!

Az év könyvtárosa Békésben
December 15én, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének szakmai napja keretében "Az Év
Könyvtárosa Békésben" díjat Baginé Tóth Erika, "Az Év KSZR Könyvtárosa Békés Megyében" díjat pedig Kun
Sándorné kapta. Ezúton is gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk nekik!

Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Karácsonyi különszám
Idén ne halogassa az ajándékkészítést és vásárlást az utolsó pillanatra! Lepje meg
szeretteit, barátait egy különleges, régi újságokból készült karácsonyi összeállítással,
mely régmúlt idők ünnepi hangulatát idézi.
Részletes tájékoztatást személyesen a Békés Megyei Könyvtár emeleti
olvasótermében vagy az 530202es telefonszámon kérhet.
A december 16ig leadott rendeléseket tudjuk teljesíteni!

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.

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.

Bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálása
Nem tudja mivel lejátszani régi, de szeretett bakelitlemezeit, hangkazettáit? A Békés
Megyei Könyvtár vállalja bakelitlemezek, hangkazetták 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.
Lap tetejére >>>

ÍZELÍTŐ KARÁCSONYI KÍNÁLATUNKBÓL
DVD:

CD:

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

Facebook
Bekeswiki
logo
logo

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

