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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2017
Emlékezés Kodály Zoltánra
A Könyvtártámogató Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves barátait október 2-án,
hétfőn 19 órára a Bartók Béla Vegyeskar Kodály Zoltánra emlékező műsorára.
Karnagy: Perlaki Attila, zongorán kísér: Gál Csaba művésztanár.
A rendezvény időpontja: 2017. október 2. (hétfő) 19:00
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

Gazda József: A Golgota újtán (könyvbemutató)
Az Országos Könyvtári Napokon, október 3-án, kedden 17 órától a Békés Megyei Könyvtárban
mutatja be az idei évben megjelent "A Golgota útján" című könyvét Gazda József művészeti
író, szociográfus, tankönyvíró.
A rendezvény időpontja: 2017. október 3. (kedd) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

Regényes történelem - Benkő László
Az Országos Könyvtári Napok programjaként október 4-én, szerdán 17:30-tól a könyvtár
vendége lesz Benkő László író és Szabó László történész.
A rendezvény időpontja: 2017. október 4. (szerda) 17:30
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

Versmondó evezős - Takács Bence
Az Országos Könyvtári Napok keretében, október 5-én, csütörtökön 17 órától a könyvtár
vendége Takács Bence előadóművész és műsorvezető.
A rendezvény időpontja: 2017. október 5. (csütörtök) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

Lelkünk hullámai - Dr. Belső Nóra

Az Országos Könyvtári Napok programjaként október 6-án, pénteken 17 órától "Lelkünk
hullámai" címmel tart előadást Dr. Belső Nóra pszichiáter.
A rendezvény időpontja: 2017. október 6. (péntek) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

VIII. Könyvtári Éjszaka - Spanyol Nap
A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Tájékoztató Központ szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt a VIII. Könyvtári Éjszaka programjaira.
Az idei téma Spanyolország, így minden program a spanyol kultúrához kapcsolódik.
Jelmezverseny, úti beszámoló, festészet, irodalom, kézműveskedés, kiállítás, zene, tánc, étel- és
italkóstoló és egyéb meglepetések.
Minden program ingyenes, de tagsághoz vagy ingyenes regisztrációhoz kötött!
14 órától kedvezményes beiratkozás - Felnőtt 2500 Ft/fő helyett 1800 Ft/fő; Kedvezményes: 1800 Ft/fő helyett 1200 Ft/fő.
19 órától dupla kedvezmény - Felnőtt: 1800 Ft + 1 fő ingyen; Kedvezményes: 1200 Ft + 1 fő ingyen.
A rendezvény időpontja: 2017. október 7. (szombat) 14:00 - 23:00
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

Régi adathordozók vására
Október 7-én, szombaton 15 és 19 óra között rendkívül kedvező áron juthat hozzá olyan régi
adathordozókhoz, mint videokazetta, magnókazetta vagy bakelitlemez.
Ha felkeltették érdeklődését a fent említett dokumentumok, ne habozzon, jöjjön el október 7-én
a Békés Megyei Könyvtárba!
A rendezvény időpontja: 2017. október 6. (péntek) 15:00 - 17:00
A vásár nyomtatható plakátja>>

"Mascarada" jelmezverseny a Spanyol napon
A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Tájékoztató Központ jelmezversenyt hirdet
két korosztályban: gyermekeknek (0-14 év közöttiek) és felnőtteknek (15-99 év közöttiek).
Olyan jelmezeket várunk, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak Spanyolországhoz.
Díjazás: gyermek kategóriában: falmászás két fő részére az M-Fit Békéscsaba edzőteremben
felnőtt kategóriában: Páros belépő a Gyulai Almásy-kastély és Látogatóközpontba.
A nevezéseket 2017. október 6-ig várjuk e-mail-ben a bekecsaba@europedirect.hu címre, telefonon a 66/530-200
telefonszámon vagy személyesen a könyvtár kölcsönzőpultjában.
A rendezvény időpontja: 2017. október 7. (szombat) 15:30
A rendezvény nyomtatható plakátja>>

További programok:
Október 2-7. Víz-kvíz (online vetélkedő). Nyeremények: 3 db olvasójegy, 2 db páros belépő a
Gyulai Almásy-kastélyba.
Október 4-6. Szabó Magda 100. Emlékezés Szabó Magdára.
Október 5-6. 11:00-19:00 Böngészde: használt könyvek vására.
Október 5. (csütörtök) 10:00 Vízzel-lélekkel. Az Alföldvíz Zrt. bemutatója általános
iskolásoknak. 11:00 Vízzel-lélekkel. Az Alföldvíz Zrt. bemutatója középiskolásoknak.
Október 8. (vasárnap) 8:00 Autóbuszos helyismereti kirándulás a sarkadi városi könyvtárba, Gesztre és a Biharugraihalastavakhoz.
Az Országos Könyvtár Napok részletes programja és a beiratkozási kedvezmények>>

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

HÍREK
Gubis-kiállítás a könyvtárban
Szeptember 28-tól kiállítás tekinthető meg a Békés Megyei Könyvtárban Gubis Mihály grafikáiból. A tárlat október 14-ig
látogatható, nyitvatartási időben.

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.
Gyöngyösi János (1893-1951) szócikke
Omazta János Tóbiás (1742-1805) szócikke
Sztraka Ernő (1830-1906) szócikke

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):

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

