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RENDEZVÉNYEK
Born-előadás a Jaminai Könyvtárban
Október 13-án, pénteken 18 órától Born Gergely tart előadást a Jaminai Könyvtárban
"Fényfelszabadítás" címmel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2017. október 13. (péntek) 18:00

Kódolás Hete a könyvtárban
A Kódolás Hetén a Békés Megyei Könyvtár különböző programokkal várja a programozás iránt
érdeklődőket! Október 14-én, szombaton 15 órától kerekasztalbeszélgetés Makerspace
témában; október 16-án, hétfőn 13:30-tól a Gészisek LEGO robot-bemutatója; október 17-én,
kedden 9 órától Micro:bit bemutató.
A rendezvény időpontja: 2017. október 14-17.
A Kódolás Hete részletes programja >>

Kiállítás nyílik Csabai Wagner József alkotásaiból
A Munkácsy Mihály Múzeum a Békés Megyei Könyvtárral együttműködve október 18 november 23-ig mutatja be a Csabai Wagner József képi emlékezete c. időszaki kiállítást a
könyvtár Lipták Pál Termében.
A tárlat megnyitó ünnepségére a Magyar Festészet Napján, október 18-án 17.00 órai
kezdettel a Békés Megyei Könyvtárban kerül sor.
A rendezvény meghívója >>

Halloween a Lencsési Könyvtárban
Október 27-én, pénteken Halloween alkalmából meghosszabbított nyitvatartással (11:0020:00), kézműves foglalkozással, filmvetítéssel, teával és sült tökkel vár minden kedves
érdeklődőt a Lencsési Könyvtár.
A rendezvény időpontja: 2017. október 27. (péntek) 11:00-20:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

"Iskolába készülök!"
November 4-én délután (14 órai kezdettel) a Békés Megyei Könyvtárban beszélgetős délutánt
szervezünk óvodás korú gyermekek és szüleik részére, iskolaérettség témában. Óvodáskorú
gyereket nevelő szülők 4 szakterület képviselőjétől hallgathatnak meg rövid előadást a témában,
majd e szakértők válaszolnak a felmerült kérdésekre.
Miközben a szülők a fenti előadásokat hallgatják, a gyerekek a Gyermekkönyvtár által szervezett programon vesznek
részt. A programon a részvétel ingyenes. Előzetes regisztráció (csak lehetőség, nem kötelező):
iskolabakeszulok@gmail.com. Előzetesen regisztráló gyerekek garantált ajándékban részesülnek.
A rendezvény időpontja: 2017. november 4. (szombat) 14:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Papírfonás Klub a könyvtárban
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhelynek és ismerkedjen meg a papírfonás technikájával páros
heteken hétfőnként 14 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként 14 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
Kérdőív a 2017. évi OKN rendezvényekről
Kedves Látogatóink!
Az alábbi online kérdőív az OKN rendezvénysorozatunkhoz kapcsolódik. Amennyiben részt vett az Országos Könyvtári
Napok egy vagy több rendezvényén, kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat! Köszönjük!

Kisorsoltuk a víz-kvíz nyerteseit
A helyes megfejtők között 3 db olvasójegy talált gazdára:
Bercziné Vincze Eszter (Békés)
Varga-Orvos Valéria (Békéscsaba)
Icsa Vivien (Murony)
Páros belépőt nyertek a gyulai Almásy-kastélyba:
Ancsinné Franciszky Klára (Békéscsaba)
Zsombok Gyuláné (Bucsa) Gratulálunk a nyerteseknek!

Könyvtári Éjszaka tombolasorsolás
A Könyvtári Éjszaka tombolatárgyai az alábbi számokkal várják tulajdonosukat:
Sárga alapon 50 kékkel áthúzva
Sárga alapon 85 kékkel bekarikázva
Sárga alapon 99 narancssárgával bekarikázva
Fehér alapon 48 rózsaszín hullámokkal
Sárga alapon 23 narancssárgával áthúzva
Sárga alapon 24

Kék alapon 25
Zöld alapon 23
Rózsaszín alapon 91
Sárga alapon 18 kékkel áthúzva
Zöld alapon 15
Rózsaszín alapon 83
Rózsaszín alapon 82
Sárga alapon 25
Zöld alapon 99 narancssárgával áthúzva

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.
Gyöngyösi János (1893-1951) szócikke
Lipták János (1881-1959) szócikke
Omazta János Tóbiás (1742-1805) szócikke

Gubis-kiállítás a könyvtárban
A Békés Megyei Könyvtárban kiállítás látogatható Gubis Mihály grafikáiból. A tárlat november 2-ig látogatható.

VIII. Könyvtári Éjszaka - Spanyol nap (fotók)
A Europe Direct Tájékoztató Központ szervezésében a VIII. Könyvtári Éjszakán a spanyol kultúra elevenedett meg a Békés
Megyei Könyvtárban. Az éjszaka fotói ide kattintva nézhetők meg.

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
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.

3D nyomtatás a könyvtárban
A Békés Megyei Könyvtár 3D nyomtatójával kinyomtathatja 3 dimenziós modellként megtervezett tárgyait PLA
műanyagból. A modellek megtervezhetők a Blender ingyenes modellező

alkalmazással is.
A könyvtár Craftbot PLUS nyomtatójával maximum 25x20x20 cm-es tárgyak
készíthetők el.
A szolgáltatás ára: 200 Ft/méter (a tárgy elkészítéséhez felhasznált műanyag).

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 (hozott CD esetén).
További információt kaphat személyesen a Békés Megyei Könyvtárban, telefonon
(06-66/530-200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

Online szótárak a könyvtárban
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Békés Megyei Könyvtár számítógépein
ingyenesen hozzáférhető az Akadémiai Kiadó szótárcsomagja, ami az Akadémiai
Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett
tartalmazza "A magyar helyesírás szabályai" 12. kiadását, az "Idegen szavak és kifejezések szótárát", a "Magyar értelmező
kéziszótárat" és a "Magyar szinonimaszótárt" is!

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

