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RENDEZVÉNYEK
Marik Anikó kiállításmegnyitója a könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Marik Anikó "Az élet színei" című
festménykiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Mészáros Zsuzsanna, vizuál kulturális szakember.
Közreműködik: Gyurkó János, író, költő, zeneszerző.
A tárlat 2019. október 16-ig látogatható.
A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 17. (kedd) 17:30

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Augusztus 5-től megszokott nyitvatartás
Augusztus 5-től (hétfőtől) a megszokott nyitvatartással
hétfő, szombat: 14:00-19:00, kedd-péntek: 11:00-19:00; gyermekkönyvtár: 18:00-ig
várjuk látogatóinkat!

Csabai szemelvények - a Békés Megyei Könyvtár új helyismereti blogja

Az alábbi linken elérhető felületen az 1869-1914 között megjelent Békés megyei újságok - elsősorban a Békés és a

Békésmegyei Közlöny - lapszámaiból közlünk válogatást a békéscsabai vonatkozású hírekből. A szövegeket mai
helyesírással, de a korabeli nyelvhasználatot megtartva közöljük.

Képeslapjaink...
E havi tematikus kiállításunkon nyaraláshoz kapcsolódó képeslapokat, ajándéktárgyakat tettünk közzé.
A kiállítás a könyvtár földszinti pultja melletti faliszekrényben tekinthető meg.

Születésnapi újság - Fontos információ!
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunkban augusztus 5., hétfőtől újra várjuk a születésnapiújságrendeléseket!.

Büfé a könyvtárban
Térjen be egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény, péksütemény, szendvics kínálatunkból a
Könyvtár Büfében!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30-tól 15:30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!
Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Új szócikkekkel bővült a BékésWiki helyismereti adatbázisunk
Az alábbi szócikkekkel bővült a Békés Megyei Könyvtár helyismereti enciklopédiája:
* A békéscsabai evangélikus gimnázium

* A Holokauszt gyermekáldozatainak emléktáblája (Békéscsaba)
* István malom
* Mudin István atléta
* Komlósi Ildikó operaénekes
* Pfiffner Paulina, 48-as honvéd hadnagy
* Skaliczki László kézilabdaedző
* Újkígyósi Róna étterem

Könyvtárközi kölcsönzés
Ha a keresett dokumentumot könyvtárunkban nem találja meg, kérésére más
könyvtárból rövid időn belül beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk. Az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) 1998 óta működik és fejlődik a
kultúráért felelős minisztérium támogatásával. A szolgáltatás célja, hogy minden
állampolgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat,
audiovizuális vagy elektronikus dokumentum. Az olvasó kérését a könyvtár azonnal közvetíti ahhoz a könyvtárhoz, amelyik
teljesíteni tudja. Bővebb információ az alábbi linkre kattintva érhető el.

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Lap tetejére

IMPRESSZUM
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

