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RENDEZVÉNYEK
Mikulás napi diafilmvetítés
December 6-án sok szeretettel várjuk az óvodásokat és a kisiskolásokat a gyermekkönyvtárba
mesedélutánra. Nekünk 17 új diafilmet küldött a Mikulás, melyek közül öröm lesz
válogatni.
Reméljük, hogy sok kis olvasónkkal találkozunk!
Rendezvény időpontja: 2016. december 6. (kedd) 16.30 - 17.30
A rendezvény plakátja >>

Szlovák irodalmi délután, író találkozó
A Békés Megyei Könyvtár és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit szlovák irodalmi délutánra, író
találkozóra Alexander Kormoš, Gregor Papuček és Rudolf Fraňo pilisi alkotókkal, írókkal,
költőkkel.
A kerekasztal résztvevői: Antal György, Farkas Wellmann Éva, Péter Erika, Szilágyi
András, Szincsok György, Virágné Horváth Erzsébet. Közreműködnek a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium tanulói Ocsovszki Ildikó vezetésével.
Rendezvény időpontja: 2016. december 8. (csütörtök) 15.00 - 19.00
A rendezvény magyar nyelvű plakátja >>
A rendezvény szlovák nyelvű plakátja >>

Író-olvasó találkozó Kiss Tibor Noéval
2016. december 8-án, csütörtökön 17 órától a Békés Megyei Könyvtárban Kiss Tibor Noé
Aludnod kellene című regényéről beszélget a szerző és Kiss László, a Bárka szerkesztője.
A rendezvény ingyenesen!
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
Rendezvény időpontja: 2016. december 8. (csütörtök) 17.00 - 19.00
A rendezvény plakátja >>

Sándor Emilné könyvbemutatója
2016. december 14-én, szerdán 17 órától Sándor Emilné virágkötő a Lelkemből lelkemmel
című képes albumát mutatja be a könyvtárban.
A programon könyvvásárlási lehetőséget is biztosítunk.
December 17-ig karácsonyi virágdíszek kiállítása és vására a könyvtárban.
Rendezvény időpontja: 2016. december 14. (szerda) 17.00 - 19.00
A rendezvény plakátja >>

Környezetbarát karácsonyi készülődés
Jöjjön el december 15-én (csütörtökön) 13 és 17 óra között a Békés Megyei Könyvtárba, ahol
megismerkedhet a papírfonás technikájával és újrahasznosítható anyagokból készíthet
karácsonyfadíszeket, apró ajándékokat.
A foglalkozásokat Várai Ildikó és Kocziszky Fanny vezetik.
Rendezvény időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 13.00 - 17.00
A rendezvény plakátja >>

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

HÍREK

December 6-ai nyitvatartás
Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk december 6-án (kedden) kivételesen 14 órakor nyit.
Megértésüket köszönjük!

Adventi kedvezményes beiratkozás
Szombatonként, december 3-án, december 10-én, december 17-én kedvezményes beiratkozás a könyvtárba.
Éves felnőtt tagság 2500 helyett 1800 Ft.
Éves kedvezményes tagság 1800 Ft helyett 1200 Ft.

"AZ ÉV KÖNYVTÁROSA BÉKÉSBEN" 2016
A Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete meghirdeti "Az Év
Könyvtárosa Békésben" díjat. A díj azon Békés megyében dolgozó könyvtárosok részére adományozható, akik
munkájukkal, szakértelmükkel hozzájárulnak a megye könyvtáraiban végzett magas szintű könyvtári tevékenységhez.
Részletes információk >>

Időpontváltozás
A 2016. október 20-án megjelent Csabai Mérlegben meghirdetett Kampec Dolores együttes 2016. december 1. helyett,
2017. február 2-án (csütörtökön) lép fel a könyvtárban. Megértésüket köszönjük, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Karácsonyi különszám
Idén ne halogassa az ajándékkészítést és -vásárlást az utolsó pillanatra! Lepje meg
szeretteit, barátait egy különleges, régi újságokból készült karácsonyi összeállítással,
mely régmúlt idők ünnepi hangulatát idézi.
Részletes tájékoztatást személyesen a Békés Megyei Könyvtár emeleti
olvasótermében vagy az 530-202-es telefonszámon kérhet.

A december 16-ig leadott rendeléseket tudjuk teljesíteni!

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.

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 >>>

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.
További információt kaphat személyesen a Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba,
Kiss Ernő utca 3.), telefonon (06 66 530 200), illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új CD lemezeinkből:

Ízelítő új könyveinkből:

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

