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Ha az üzenet nem jelenik meg megfelelően vagy ki szeretné nyomtatni, kattintson ide.

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL
A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele - 2018/01. szám - 2018. január 11.
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RENDEZVÉNYEK

Erdélyi-érchegység, Nagyenyed eldugott földje (előadás)
2018. január 23-án kedden 17.30-tól a Lencsési Könyvtárban Hajdú Sándor újságíró,
Erdély szerelmese előadást tart - Erdélyi-érchegység, Nagyenyed eldugott földje - Mócföld
titkai - címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény ingyenes!
A rendezvény időpontja: 2018. január 23. (kedd) 17:30
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Csillag Tamás: Megtalált ország (könyvbemutató)
Január 24-én, szerdán 17 órától a Békés Megyei Könyvtárban mutatja be Csillag Tamás,
gyulai szerző a "Megtalált ország" című bemutatkozó kötetét.
Csillag Tamás könyve egy útkeresés története: egy férfi bolyongása Európában, hazakeresése
Magyarországon - és önnön életében, lelke tartományaiban.
A szerzővel Elek Tibor irodalomtörténész beszélget.
A rendezvény időpontja: 2018. január 24. (szerda) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Szabadfőiskolai kurzusok a könyvtárban
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola havi egy alkalommal, szeretettel vár minden
érdeklődőt szabadfőiskolai kurzusára, melynek a Békés Megyei Könyvtár ad otthont. A
2018-as I. félév január 27-én kezdődik, "Hogyan jött létre a Biblia?" címmel. Előadó:
Kocsis Péter közgazdász-teológus.
Lehetőleg minden alkalomra hozzanak magukkal Bibliát.
A helyszínen lehetőség lesz bilbiai és lelki témájú könyvek megvásárlására.
A rendezvény időpontja: 2018. január 27. (szombat) 16:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

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

HÍREK

Körök, egyletek, a civil társadalom története
"Körök, egyletek, a civil társadalom története" címmel hamarosan vándorkiállítás látogatható a Békés Megyei
Könyvtárban. A bővebb információkat keresse honlapunkon, Facebook-oldalunkon!

Pályázat nyugdíjasok számára, segítség a könyvtárban
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) pályázási lehetőséget biztosít nyugdíjasoknak az Erzsébet-program
keretében. A támogatás üdülésre használható fel az ország több mint 30 szálláshelyének valamelyikén.
Pályázási határidő: 2018. január 19.
Bővebb információ a könyvtár honlapján.

Ingyenes informatika tanfolyamok kezdőknek (IKER 1; IKER 2)
Január 20-án IKER 1 alapszintű ingyenes, 35 órás informatika tanfolyam indul a könyvtárban, melyre 16-65 év közöttiek
jelentkezését várjuk.
Január 23-án IKER 2 alapszintű ingyenes, 35 órás informatika tanfolyam indul a könyvtárban, melyre 16-65 év közöttiek
jelentkezését várjuk.
Érdeklődni és jelentkezni a 06-20/335-10-53-as és a 06-20/590-58-22-es telefonszámon lehet.

Őrangyal (a fény ölelése) - kiállítás
A Jaminai Könyvtárban december 18-án kiállítás nyílt "Őrangyal (a fény ölelése)" címmel, G. Pataki Mária dekoratőr,
grafikus és Miklós Adrienn társalkotó képeiből. A tárlat 2018. január 19-ig, péntekig látogatható.

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.
Böszörményi Róza (1860-1944) szócikke
Háromszéki (Hatzelhoffer) Pál (1929-1990) szócikke
Terpitkó András (1913-1999) 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
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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.

Új adatbázis a könyvtárban: MeRSZ
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Békés Megyei Könyvtárban elérhető a
MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás) adatbázis, ami a
friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen referenciamunkát tesz ismét
hozzáférhetővé, amelyek már nyomtatásban nem vagy csak igen nehezen érhetők el.
Az adatbázis használatához érvényes olvasójegy szükséges.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):
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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
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