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RENDEZVÉNYEK
Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Jöjjön el szeptember 13-án, szerdán 17 órakor a Jaminai Könyvtárba, ahol az Életvezetési Kör
témája: A továbblépés feltétele a változás, a változtatni tudás.
A témához kapcsolódó kérdések: Van-e olyan dolog jelenleg az életedben,amiről tudod, hogy
változtatásra szorul? Mi akadályoz meg abban, hogy megtedd a szükséges lépéseket? Melyik az
a terület ( fizikai, lelki, szellemi élet), ahol a legtöbbször ütközöl nehézségekbe az "új
impulzusok" befogadása terén?
Mindenkit szeretettel vár Aranykőné Sajti Julianna kineziológus.
A részvétel ingyenes!
További információ: 66/647-739, batsanyi@bmk.hu
A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 13. (szerda) 17:00

Lipták Kalendárium 3 - kiállításmegnyitó
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait szeptember 14-én (csütörtökön), 17 órára a
Békés Megyei Könyvtárba a "Lipták kalendárium 3" kiállítás megnyitójára.
A kiállítás kurátora és a tárlatot megnyitja: Ván Hajnalka a Munkácsy Mihály Múzeum
művészettörténésze.
Megtekinthető október 16-ig
A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

Dr. Reisinger János könyvbemutatója
Szeptember 20-án, szerdán 18 órától a könyvtárban mutatja be dr. Reisinger János
irodalomtörténész (MTA-kandidátus) a 2017-es Arany János-évfordulóra publikált Ki nekünk
Arany János? című kötetét.
A 66 évet megélt költő életének 66 épületes történetét mutatja be az olvasóknak 2-4-6 oldalas
egységekben. Az Aranyról készült festményeket, szobrokat és fotókat, műveinek illusztrációit is nagy számban tartalmazza
a kötet.
A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 20. (szerda) 18:00

TEDxConversations Program a BMK-ban

Szeptember 22-én Tóth Miklós, TED nagykövet vár minden kedves érdeklődőt egy
beszélgetőestre a könyvtárban. A pontos kezdési időpontot hamarosan megtalálja a könyvtár
honlapján! Bővebb információ a programról az alábbi linkre kattintva érhető el.
A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 22. (péntek)

Grafológiai előadás (Lencsési Könyvtár)
2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 18 órától a Lencsési Könyvtárban Szikora Lászlóné
okleveles grafológus tart grafológiai előadást "Kézírásunk üzenetei" címmel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 28. (csütörtök) 18:00

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
Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület kiállítása a könyvtárban
Szeptember 11. és 22. között megtekinthető a Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület mentori programjára épülő
kiállítás a könyvtárban. Záró programra (zenei bemutató, előadások) kerül sor szeptember 22-én, pénteken 16 órától.

Arany Jánosra emlékező pályázatok (meghosszabbított határidővel!)
A Békés Megyei Könyvtár pályázatot hirdet Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából:
- Toldi képregény (Beküldési határidő: 2017. október 7.)
- Toldi 3D makett (Beküldési határidő: 2017. október 7.)
- Toldi a médiában (Beküldési határidő: 2017. október 7.)
A pályázatot benyújtók könyvjutalmat kapnak és nagyszalontai városlátogatáson, geszti kiránduláson vehetnek részt
2017. októberben.
A pályázati kiírás ide kattintva érhető el.

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.

Bitskoss János (1777-1831) szócikke
Omazta János Tóbiás (1742-1805) szócikke
Sztraka Ernő (1830-1906) szócikke

Országos Könyvtári Napok 2017
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat 2017. október 2. (hétfő) és
október 8. (vasárnap) között kerül megrendezésre, ahol a változatos programok mellett beiratkozási kedvezménnyel
várjuk kedves olvasóinkat. A könyvtári éjszakára október 7-én, szombaton kerül sor a spanyol kultúra jegyében.
További információért látogasson el honlapunkra, Facebook-oldalunkra!

Informatika tanfolyam 65 év felettieknek
A könyvtárban 65 év felett is megtanulhat számítógépezni, megismerkedhet az alapvető informatikai ismeretekkel.
Jelentkezésüket az 530-200-as telefonszámon, a bmk@bmk.hu e-mail címen, vagy személyesen várjuk a földszinti
pultnál.
A tanfolyam időpontját leegyeztetjük majd a jelentkezőkkel!

Programozó tanfolyam indul fiatal lányoknak!
Ingyenes Skool szakkör indul 11 és 14 év közötti lányoknak, melyen játékosan ismerkedhetnek meg a programozás
alapjaival. A foglalkozások október 4-től szerdánként 17 és 18:30 között lesznek a könyvtár Oktatótermében.
Jelentkezni a honlapunkon lehet!

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.

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

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

Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

