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RENDEZVÉNYEK
Író-olvasó találkozó Szilasi Lászlóval
Március 22-én, szerdán 17 órától a könyvtár vendége lesz Szilasi László író, József
Attila-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár. A szerzővel Elek Tibor, a Bárka főszerkesztője
beszélget.
A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. március 22. (szerda) 17.00
A rendezvény plakátja >>

Opera-mesék a könyvtárban
Március 23-án, csütörtökön 10, 14, valamint 16 órától az "Opera-mesék" keretében a
könyvtárban tart bemutatót Galambos Hajnalka énekművész és Rázga Áron zongoraművész.
A műsor Mozart Don Giovanni-ja lesz.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. március 23. (csütörtök) 10.00, 14.00, 16.00
A rendezvény plakátja >>

Internet Fiesta 2017
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2017. március 22. és 29. között immár 18.
alkalommal rendezi meg az Internet Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
A Békés Megyei Könyvtár idén is számos programmal csatlakozik, melyekre minden
korosztályt szeretettel várunk!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
A BMK programjai >>

Virtuális körutazás - Békés megyei irodalmi emlékhelyek
A 2017. évi országos Internet Fiesta rendezvénysorozat keretében március 23-án 17.00 órai
kezdettel Gellért Mária vezetésével virtuális körutazásra hívjuk az érdeklődőket Békés
megye irodalmi emlékhelyeire.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. március 23. (csütörtökön) 17.00 - 18.30

A rendezvény plakátja >>

Szelekovszky László a Lencsési Könyvtárban
Március 30-án, 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást Szelekovszky László
mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos "Békés megye famatuzsálemei" címmel. Az
előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai várnak minden természetkedvelő érdeklődőt!
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. március 30. (csütörtök) 17.30 - 19.00
A rendezvény plakátja >>

Őszi napfény főúri parkjaink ösvényein (kiállítás)
Dr. Grin Igor fotográfus alkotásaiból nyílik fotókiállítás a Lencsési Könyvtárban április
3-án, hétfőn 17 órakor. A kiállítás megtekinthető április 24-ig a Lencsési Könyvtárban.
A rendezvény ingyenes!
Rendezvény időpontja: 2017. április 3. (hétfő) 17.30 - 19.00
A rendezvény plakátja >>

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

HÍREK

Előadás a Szent István Egyetemen
A Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ és a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
Európai Dokumentációs Központja meghívja Önt március 28-án, kedden 10 órára Görög Ibolya protokoll
szaktanácsadó Az európai viselkedéskultúra alapjai című előadására.
Helyszín: Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Campus (Békéscsaba, Bajza u. 33.)
A rendezvény ingyenes!

Lipták kalendárium-kiállítás
Április 8-ig kiállítás tekinthető meg a könyvtárban Lipták Pál alkotásaiból. A kiállítás kurátora Ván Hajnalka,
művészettörténész.

Arany János-kiállítás
Március 1-én Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező kiállítás nyílt könyvekből, illusztrációkból. A
kiállítás érdekessége, hogy megtekintheti az Arany János eredeti aláírását tartalmazó dokumentumot is.

Arany Jánosra emlékező pályázatok
A Békés Megyei Könyvtár pályázatot hirdet Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából:
- Toldi képregény (Beküldési határidő: 2017. szeptember 7.)
- Toldi 3D makett (Beküldési határidő: 2017. szeptember 7.)

- Toldi a médiában (Beküldési határidő: 2017. szeptember 7.)
- Online kvíz (Április 7-től a könyvtár honlapján)
A pályázatot benyújtók könyvjutalmat kapnak és nagyszalontai városlátogatáson, geszti kiránduláson vehetnek részt
2017. októberben.
A pályázati kiírás ide kattintva érhető el.

A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
Kedves Kultúrapártoló!
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés Megyei Könyvtár alapítványát, hogy 2017-ben is minél
több színvonalas programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány Adószáma: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását ezúton is köszönjük!

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 5-6-7. osztályosok számára.
Az éjszaka tervezett programjai között szerepel előadás, könyvtári játék és meglepetés is.
Jelentkezni személyesen, valamint a 66/530-212-es telefonszámon lehet 2017. március 31-ig.
A programra 2017. július 7-én vagy július 14-én 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 7:30-tól 15:30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ingyenes informatika képzés kezdőknek
Békéscsabán ingyenes, 35 órás informatika tanfolyam indul 16 és 65 év közötti kezdőknek. A képzés helye: Békés
Megyei Könyvtár. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 0620-3351053.
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ

Mit ajánl a könyvtáros?
Rend a lelke mindennek /Marie Kondo
A varázslatos japán módszer, amellyel örökre száműzheted a rendetlenséget az
otthonodból.
Az emberek életük során nagyon sok dolgot gyűjtenek össze, halmoznak fel.
Hajlamosak vagyunk gyűjtögetni ruhát, cipőt, papírokat. Marie Kondo kisgyermek
kora óta érdeklődik a holmik praktikus tárolása iránt, majd kifejlesztett egy olyan
módszert, amivel számunkra is könnyen elérhető az ideális állapot. Talán már Ön is
érezte úgy, hogy milyen könnyű, kellemes érzés, amikor nyaraláskor csak a
legkedveltebb holmik állnak rendezetten a szekrényben. Amikor mindennek megvan a helye és rendje, és nem borul ránk a
szekrény tartalma. A rend a lelke mindennek kötet abban segít, hogy otthonunkból szemet gyönyörködtető, harmonikus,
ihletet adó lakóteret varázsoljunk. A tavasz a megújulás időszaka. Itt az idő! Fogjon hozzá és kezdjen új életet! Szeretettel
ajánlom a könyvet! Haladók figyelem! Már kölcsönözhető a kötet második része Tiszta öröm címmel.

Lukoviczki Anna
igh., könyvtáros

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 e-könyveket. A mobilalkalmazás androidra és iOS-re 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 DVD-ket. 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, 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 e-mailben: bmk@bmk.hu.

Oktatóterem-bérlés
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, telefonon (530-200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

Opten jogi információs szolgáltatás
A folyamatosan változó jogszabályi környezetben a legtöbb vállalkozás számára
elengedhetetlen a jogszabályok naprakész ismerete. A könyvtárban hozzáférést
biztosítunk az Opten cég- és jogi információs adatbázishoz, mellyel naprakész,
pontos és minőségi adatokhoz juthat gazdasági-, jogi- és marketing témában.
Bővebb információért kattintson ide!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

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 e-mailt.
Mi megőrizzük mindet elektronikusan, így ha kíváncsi a korábbi hírleveleinkre, megtekintheti azokat a honlapunkon.

Elérhetőségek:

Nyitvatartás:

Név: Békés Megyei Könyvtár

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:

Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: 66/530-200
E-mail: titkarsag@bmk.hu
Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

Hétfő: 14.00-19.00
Kedd-péntek: 11.00-19.00
Szombat: 14.00-19.00
Gyermekkönyvtár:
Kedd-péntek: 11.00-18.00
Hétfő, Szombat: 14.00-18.00

