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RENDEZVÉNYEK
Szabad(ság)egyetem II. - Szabó László előadása
2016. október 20-án, csütörtökön 17.00 órától Szabó László, az Andrássy Gyula Gimnázium és
Kollégium történelemtanára tart előadást "Az év embere - bizalom, önismeret, 1956" címmel.
Szabó László az ifjú tanárnemzedék tehetséges képviselője, aki többek közt az évfordulóra
készített 56-os kiadvány írója, szerkesztője, tervezője.
Az előadás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2016. október 20. (csütörtök) 17.00

"'56 KÉPEKBEN, DOKUMENTUMOKBAN"
Kiállítás a forradalom Békés megyei történéseivel kapcsolatban: 1956-os röplapok, plakátok,
aprónyomtatványok és az 1950-es évek gyermekkönyvei. A kiállított dokumentumok a
könyvtár emeleti aulájában tekinthetők meg.
A kiállítás megnyitója: 2016. október 20. (csütörtök) 16.30

1956-os történelmi emlékséta Békéscsabán
Az emlékséta útvonala: Békés Megyei Könyvtár - Nagy Imre tér - Irányi utca (Lőcsei Pál
emléktábla) - Munkácsy utca - Szabadság tér (Kovács Zoltán emléktábla) - Szent István tér
(Szabadság Rádió emléktábla, Harmati Imre emléktábla) - 56-os emlékmű (koszorúzás).
Jelentkezni személyesen a könyvtárban, e-mailben (szaszak.gyorgy@bmk.hu), vagy telefonon
(530-211) lehet.
A séta időpontja: 2016. október 28. 16.30

Magyarországi harcok 1956-ban
Szaszák György könyvtáros előadása. Helyszín: a Békés Megyei Könyvtár előadóterme.
Rendezvény időpontja: 2016. november 9. 17.00

Megemlékezés az 1956-os forradalom 60. évfordulójára rendezvénysorozat
Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára a Békés Megyei Könyvtár több '56-tal kapcsolatos

szolgáltatással kíván megemlékezni - előadásokkal, kiállítással, emléksétával, korabeli
napilapokkal, filmklubbal, könyvajánlóval, kvízjátékkal, keresztrejtvénnyel és elektronikus
tartalmakkal (1956-os honlap, Google térkép, szócikkek, digitalizált folyóiratok) várjuk az érdeklődőket!
Rendezvénysorozat időpontja: 2016. október 6. (csütörtök) - november 9.
Programjainkról, kiállításainkról >>
A rendezvénysorozat plakátja >>

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

HÍREK
Beiratkozási kedvezmény
Az 1956-ban született látogatók, illetve azok, akik 1946 és 1989 között Magyarországon kibocsájtott (forgalomban már
nem lévő) pénzérmét vagy bankjegyet, 56 forint értékben hoznak magukkal, ingyenesen iratkozhatnak be a
könyvtárba 2016. október 20. és november 4. között.

'56-os filmklub
A könyvtár DVD állományának '56-os témájú filmjei, illetve a nava.hu-n elérhető '56-os filmek tekinthetőek meg az
olvasóterem moziszobájában. Előzetes bejelentkezés az 530-202-es telefonszámon lehetséges!
A filmek listája >>

'56-os Google térkép
Google térképen a Békés megyében található 1956-os emlékhelyek, emléktáblák, szobrok és sírok. Akinek tudomása van
olyan helyről, ami nem került fel a térképre, kérjük, jelezze a bmk@bmk.hu e-mail címen.
A térkép elérhetősége >>

'56-os szócikkek
1956-os emléktáblák, emlékművek képei és a hozzájuk tartozó szócikkek a BékésWiki honlapon.
1956-os szócikkek >>

'56-os online kvíz
Kvízjáték a forradalom békéscsabai történéseiből, Lőcsei Pál Békéscsaba tizenkét napja az 1956-os forradalomban című
munkája alapján.
Online kvízjáték >>

'56-os könyvajánló
Könyvajánlók az 1956-os forradalom országos, valamint Békés megyei eseményeivel kapcsolatban:
Mindennapok az 1950-es években - könyvajánló >>
1956-os forradalom Békés Megyében - könyvajánló >>
1956-os forradalom országos eseményei - könyvajánló >>
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 e-könyveket. A mobilalkalmazás androidra és iOS-re 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 e-mailben: bmk@bmk.hu.

Filmnézés a könyvtár moziszobájában!
Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők akár moziszobában is megtekinthetik a
könyvtár állományába tartozó DVD-ket. A filmnézőknek 2 db televíziót, valamint
fejhallgatókat biztosítunk a minél tökéletesebb mozizás érdekében.
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő 1956-as tartalmú 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 e-mailt.
Mi megőrizzük mindet elektronikusan, így ha kíváncsi a korábbi hírleveleinkre, megtekintheti azokat a honlapunkon.

Elérhetőségek:
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

Nyitvatartás:

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

