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RENDEZVÉNYEK
Szabad(ság)egyetem I.  Fekete Pál (Békéscsaba díszpolgára, a
Forradalmi Tanács elnöke) előadása
Október 6án (csütörtökön) a Békés Megyei Könyvtárban a Szabad(ság)egyetem
programsorozat részeként Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára, a Forradalmi Tanács elnöke tart
előadást.
Az előadás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2016. október 6. 17.00
A rendezvény plakátja >>

Öleld át a könyvtáradat!
Fejezzük ki együtt szeretetünket a Békés Megyei Könyvtár iránt, a könyvtár átölelésével!
Rendezvény időpontja: 2016. október 7. (péntek) 16.15, gyülekező a BMKnál.
A rendezvény plakátja >>

40 év alatt a Föld körül  Könyvbemutató Nógrádi Györggyel
Október 7én (pénteken) könyvbemutatót tart "40 év alatt a Föld körül" című művéről Nógrádi
György.
Az előadás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2016. október 7. 17.00
A rendezvény plakátja >>

Sárkányok, farkasok és almák  Könyvbemutató Vakulya Norberttel
A békéscsabai származású első könyves szerző, Vakulya Norbert 2016. október 8án
(szombaton) 17.30kor mutatja be Sárkányok, farkasok és almák című könyvét a Békés Megyei
Könyvtárban.
Rendezvény időpontja: 2016. október 8. (szombat) 17.30  18.30
A rendezvény plakátja >>

Örömök útján  Találkozó Böjte Csaba atyával

A Békés Megyei Könyvtár nagytermében 2016. október 8án (szombaton) 18.30kor Böjte
Csaba az áprilisban megjelent könyve kapcsán beszélget az olvasókkal, érdeklődőkkel derűről,
hitről, jóságról és bizakodásról. A beszélgetést a csíkszeredai Role zenekar kíséri.
A rendezvényen a részvétel ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2016. október 8. (szombat) 18.30  19.30
A rendezvény plakátja >>

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

HÍREK
"Százszor szép!"  Szalvéta kiállítás
2016. október 3án (hétfőn) a Békés Megyei Könyvtárban Szalvéta kiállítás nyílt Dankóné Kiss Mária közel kétezer
darabos gyűjteményének legszebb darabjaiból. A kiállítás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A kiállítás megtekinthető: 2016. október 3. (hétfő)  október 22. (szombat)
A kiállítás plakátja >>

Nyers progresszió  Kiállítás
2016. október 3tól megtekinthető a Nyers progresszió című kiállítás holó Hóbel László képzőművész alkotásaiból a Békés
Megyei Könyvtárban. A kiállítás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A kiállítás megtekinthető: 2016. október 3. (hétfő)  október 31. (hétfő)

Országos Könyvtári Napok 2016  Kedvezmények
Tiszta lappal! Október 39. között a késedelmi díjtól eltekintünk! Egész héten kedvezményes beiratkozási lehetőség!
Kedvezményes beiratkozási díjak:
Felnőtt olvasójegy: 1.800 Ft (1 évre)
Kedvezményes olvasójegy: 1.200 Ft (1 évre)
A kedvezményes beiratkozás érvényes a CD és DVD kölcsönzésre is!
A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímet azonosító kártya, a kedvezményes olvasójegyhez a kedvezményre jogosító
igazolvány (nappali tagozatos diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány) szükséges.
Internethasználati díjak:
Beiratkozott olvasók részére: 100 Ft/60 perc
Könyvtári tagsággal nem rendelkezők részére: 180 Ft/60 perc

Informatikai workshopok kezdőknek és haladóknak
A Békés Megyei Könyvtár októbertől informatikai workshopokat indít kezdőknek és haladóknak. A részvétel feltétele:
érvényes könyvtári tagság.
Workshop kezdőknek >>
Workshop haladóknak>>
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
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 ekönyveket. A mobilalkalmazás androidra és iOSre is elérhető.

3D nyomtatás
A Békés Megyei Könyvtár lehetőséget biztosít arra, hogy kinyomtassa előre
megtervezett tárgyait műanyagból a könyvtár Craftbot 3D nyomtatójával. A gépbe
PLA és ABS tekercsben forgalmazott műanyag tölthető be. A legnagyobb
nyomtatható tárgyméret 250x200x200 mm. További információt kaphat személyesen
a Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66 530
200), illetve emailben: bmk@bmk.hu.

Oktatóterem bérlés
Ha modern IKT eszközökre, korszerű oktatótérre vagy közösségformálócsapatépítő
lehetőségekre vágyik, akkor térítés ellenében vegye igénybe a Békés Megyei
Könyvtár oktatótermét, ami a pedagógiai célok segítése mellett a kikapcsolódásra is
kiválóan használható. A terem 15 fő befogadására alkalmas és rendelkezik interaktív
táblával, projektorral és vetítővászonnal, laptopokkal (Windows 10, MS Office),
szkennerrel, nyomtatóval, 3D tvvel, valamint egy Kinectes XBOX 360 konzollal. További információt kaphat
személyesen a Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66 530 200), illetve emailben:
bmk@bmk.hu.
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető újdonságainkból:

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 emailt.
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: 66/530200
Email: titkarsag@bmk.hu
Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
Hétfő: 14.0019.00
Keddpéntek: 11.0019.00
Szombat: 14.0019.00
Gyermekkönyvtár:
Keddpéntek: 11.0018.00
Hétfő, Szombat: 14.0018.00

