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RENDEZVÉNYEK
Szabadfőiskolai kurzusok a könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait a Sola Scriptura Teológiai Főiskola szabadfőiskolai
kurzusára.
Az előadás címe: A Biblia újszövetségi irataiban foglalt történelem (I.) - Jézus élete.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
Időpont: 2018. március 24. (szombat) 16:00
Előadó: Kocsis Péter közgazdász - teológus.

Szemünk fénye a gyermek - előadás a Jaminai Könyvtárban
A 2018. évi országos Internet Fiesta rendezvénysorozat keretében, március 26-án, hétfőn 17
órától Dr. Valentényi Éva, gyermekorvos tart előadást a Jaminai Könyvtárban "Szemünk
fénye a gyermek - Hogyan tud segíteni a szülőknek a csabaimami.hu internetes oldal" címmel.
A rendezvény időpontja: 2018. március 26. (hétfő) 17:00-19:00

Robotméhecske-bemutató
A 2018. évi országos Internet Fiesta rendezvénysorozat keretében, március 27-én, kedden 10 és
16 óra között a Stiefel Kft. munkatársai a Bee-Bot játékrobot programozásáról és oktatási
lehetőségeiről tartanak bemutatót a Békés Megyei Könyvtárban.
A rendezvény időpontja: 2018. március 27. (kedd) 10:00-16:00

Tavaszi mesék diafilmen
2018. március 28-án, szerdán 16.30-ra sok szeretettel és Artúrral várjuk a gyerekeket a
mesekuckóba, vagyis a videószobába.
A rendezvény időpontja: 2018. március 28. (szerda) 16:30 - 17:30
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Patkás Irén kiállításmegnyitója a Lencsési Könyvtárban
2018. április 3-án, kedden 17 órától kiállítás nyílik a Lencsési Könyvtárban Patkás Irén
alkotó képeiből.
A kiállítást megnyitja: Novák Tünde, műpártoló, tanár.
A kiállítás 2018. április 18., szerdáig látogatható.
Az alkotó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2018. április 3. (kedd) 17:00-18:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Csoda Műhely a könyvtárban
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhelynek és ismerkedjen meg a papírfonás technikájával páros
heteken hétfőnként 15:30 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként 15:30 és 18 óra között a Lencsési Könyvtárban.
A foglalkozás ingyenes, de regisztrációs jegy vagy olvasójegy megléte szükséges.
A szakkör plakátja >>

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

HÍREK
Húsvéti nyitvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a húsvét miatt, könyvtárunk nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:
Március 30. (péntek): zárva
Március 31. (szombat): zárva
Április 2. (hétfő): zárva
Nyitás április 3-án, kedden 11 órakor.

Uniós Fejlesztések Nyílt Napja Gyulán
A Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársaival is lehet találkozni az Uniós Fejlesztések Nyílt
Napján a Gyulai Várfürdőben, március 24-én, szombaton.
A szervezők egész napos, ingyenes műsorral (interaktív játékokkal és családi programokkal, például játékos
gyermekprogramokkal, vízi játékokkal, vetélkedőkkel) várják a látogatókat.

A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
Kedves Kultúrapártoló!
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés Megyei Könyvtár alapítványát, hogy 2018-ban is minél
több színvonalas programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány
Adószám: 19061436-1-04
Az elmúlt évi támogatását ezúton is köszönjük!

Pályázati felhívás - Olvasótábor 2018. július 23-27.
A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára olvasótábort hirdet 10-12 éves gyerekek számára Mártélyon.
A táborozás ideje: 2018. július 23-27.
A programban való részvétel feltételeit a plakáton olvashatják.
További információ az 530-212-es telefonszámon, Kiss Ildikótól kérhető.

Iratkozzon be tabletért!
A textilkiállítás idején (március 9-április 13.) a Békés Megyei Könyvtárba beiratkozók között tabletet sorsolunk ki!

"Olvasás és ugatás"
A Békés Megyei Könyvtár és az Aura Segítő Kutya Alapítvány "olvasás és ugatás" című foglalkozásokat indít olyan
iskolás korú gyermekek számára, akik olvasási problémákkal, szövegértelmezési- vagy figyelemzavarral,
önbizalomhiánnyal küzdenek. A foglalkozások vizsgázott terápiás kutyák bevonásával zajlanak keddenként a
könyvtárban.
Jelentkezési szándékát, kérem, erősítse meg egy regisztrációval az alábbi e-mail címen, vagy a megadott telefonszámon:
Gulyás Bianka: 06-30-83-11-335; repetaesmese@gmail.com.

Békéscsabai Százak - Felhívás
Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója kapcsán a Békés Megyei Könyvtár szeretne megemlékezni a város híres
személyeiről. A Békéscsabai Százak életét kívánjuk összefoglalni egy-egy szócikkben.
Kérjük mindazokat, akik információval, adattal, történettel, fotóval, dokumentummal (születési anyakönyvi kivonat,
oklevél, bizonyítvány...) vagy egyéb forrással rendelkeznek valamely személyről, azt jelezzék nekünk a bmk@bmk.hu
e-mail címen, személyesen az emeleti olvasóteremben vagy a könyvtár Facebook-oldalán.
Bővebb információ olvasható az alábbi linkre kattintva.
Réthy Béla (1862-1935) szócikke
Réthy Pál (1809-1896) szócikke
Szeberényi Gusztáv (1890?1941) szócikke

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!
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
100 éve történt...
Szeretné tudni, hogy mit írtak az újságok 1918-ban? A könyvtár a Békés című
hetilap 100 évvel ezelőtti számaiból érdekes híreket helyez el havonta a földszinti
tablón, a honlapon és a Tumblr-en működő blogján.
A Békés Megyei Könyvtár Tumblr-oldala az alábbi linkre kattintva érhető el.

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 (66/530-200),
illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

Nincs ideje olvasni? Hallgasson hangoskönyvet!
Ha nincs ideje leülni olvasgatni, akkor a hangoskönyvet ajánljuk Önnek! Főzés,
vezetés, kertészkedés, vagy akár hólapátolás közben is hallgathatja a magyar- és
világirodalom klasszikusait; regényeket, drámákat, verseket, meséket, valamint
ismeretterjesztő témájú kiadványokat. Gyűjteményünket közel 700 db kölcsönözhető
hangoskönyv alkotja hangkazettán és CD lemezen.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő új CD-inkből:

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

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
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

