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RENDEZVÉNYEK
Szelekovszky László előadása a Lencsési Könyvtárban
2018. február 22-én, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást
Szelekovszky László mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos Híres legendás fák - egy
kis erdőtörténet megyénkből címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2018. február 22. (csütörtök) 17:30
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Born-előadás a Jaminai Könyvtárban
Február 22-én, csütörtökön 18 órától Born Gergely folytatja előadássorozatát a Jaminai
Könyvtárban "Fényfelszabadítás" címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2018. február 22. (csütörtök) 17:30

Szabadfőiskolai kurzusok a könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait a Sola Scriptura Teológiai Főiskola szabadfőiskolai
kurzusára.
Az előadás címe: A Biblia ószövetségi irataiban foglalt történelem.
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
Időpont: 2018. február 24. (szombat) 16:00
Előadó: Kocsis Péter közgazdász - teológus.

Grin Igor fotókiállítása a Lencsési Könyvtárban
Február 26-án, hétfőn 17:30-tól Dr. Grin Igor fotográfus képeiből nyílik fotókiállítás a Lencsési Könyvtárban "A
Természet hullámhosszán (Nyári etüdök Pepi gróf kertjéből)" címmel.

A kiállítást megnyitja: Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója.
A kiállítás március 12-ig tekinthető meg a Lencsési Könyvtárban (Békéscsaba, Pásztor u. 17.)
A rendezvény időpontja: 2018. február 26. (hétfő) 17:30
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Angol nyelvtanfolyam a Békés Megyei Könyvtárban
Angol nyelvtanfolyam indul a Békés Megyei Könyvtárban:
- délelőtti, délutáni órákban
- egyénileg vagy 2-4 fős kiscsoportokban
- kezdőknek, haladóknak
- a tudás gyarapítása, nyelvvizsga megszerzése céljából.
Az első bemutatkozó óra ingyenes: 2018.02.26. (hétfő) 15:00
Jelentkezés: 06 20 399-1605
A rendezvény időpontja: 2018. február 26. (hétfő) 15:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Barátom Kim Ir Szen (könyvbemutató)
Március 6-án, kedden 17 órától a Békés Megyei Könyvtárban mutatja be Bod Péter a
Szilágyi-Herman Erzsébet elbeszélései alapján megírt "Barátom Kim Ir Szen" című
regényét.
A könyvbemutató ingyenesen látogatható! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2018. március 6. (kedd) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Papírfonás Klub a könyvtárban
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhelynek és ismerkedjen meg a papírfonás technikájával páros
heteken hétfőnként 15:30 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként 15:30 és 18 óra között a Lencsési Könyvtárban.
A foglalkozás ingyenes, de regisztrációs jegy vagy olvasójegy megléte szükséges.
A szakkör plakátja >>

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

HÍREK
A Könyvtártámogató Alapítvány támogatása
Kedves Kultúrapártoló!
Tisztelettel kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a Békés Megyei Könyvtár alapítványát, hogy 2018-ban is minél
több színvonalas programmal, olvasnivalóval várhassuk a könyvtár látogatóit!
Könyvtártámogató Alapítvány
Adószám: 19061436-1-04

Az elmúlt évi támogatását ezúton is köszönjük!

Pályázati felhívás - Olvasótábor 2018. július 23-27.
A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára olvasótábort hirdet 10-12 éves gyerekek számára Mártélyon.
A táborozás ideje: 2018. július 23-27.
A programban való részvétel feltételeit a plakáton olvashatják.
További információ az 530-212-es telefonszámon, Kiss Ildikótól kérhető.

Informatikai fejlesztések a könyvtárakban
A Digitális Jólét Program Pontnak köszönhetően hamarosan külső és belső wifi eléréssel, számítógépekkel, tabletekkel és
okostelefonokkal gazdagodik a Békés Megyei Könyvtár, valamint a Gerlai, a Jaminai és a Lencsési Fiókkönyvtárak,
így ezentúl valamennyi békéscsabai könyvtárban korszerű informatikai eszközökkel és szélessávú internet-hozzáféréssel
tesszük elérhetővé és fejleszthetővé a digitális kompetenciát.

Átalakul a Facebook, ne maradjon le híreinkről!
A Facebook újításának köszönhetően saját családtagjaink és barátaink bejegyzései, megosztásai, illetve olyan tartalmak
fognak elsősorban megjelenni a hírfolyamunkban, amelyekhez sűrűn hozzászólunk. Ennek eredményeképp a Békés Megyei
Könyvtár posztjai, megosztásai nem, vagy csak nagyon ritkán jelenhetnek meg.
Ahhoz, hogy továbbra se maradjon le semmilyen hírünkről, eseményünkről:
- menjen a Békés Megyei Könyvtár Facebook oldalára
- kattintson a borítókép alatti "Követed" feliratra
- a megjelenő menüben válassza ki a "Megjelenítés elsőként" lehetőséget
Ezzel a beállítással továbbra is megjelennek a könyvtár bejegyzései a hírfolyamban.

"Olvasás és ugatás"
A Békés Megyei Könyvtár és az Aura Segítő Kutya Alapítvány "olvasás és ugatás" című foglalkozásokat indít olyan
iskolás korú gyermekek számára, akik olvasási problémákkal, szövegértelmezési- vagy figyelemzavarral,
önbizalomhiánnyal küzdenek. A foglalkozások vizsgázott terápiás kutyák bevonásával zajlanak.
Az első foglalkozásra február 27-én, kedden 17 órától kerül sor.
Jelentkezési szándékát, kérem, erősítse meg egy regisztrációval az alábbi e-mail címen, vagy a megadott telefonszámon:
Gulyás Bianka: 06-30-83-11-335; repetaesmese@gmail.com.

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.
Rázga József (1931-2010) szócikke
Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941) szócikke
Tevan Margit (1901-1978) szócikke

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...
Szeretné tudni, hogy mit írtak az újságok 1918-ban? 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.

Születésnapi újság - Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, amelyet mára már
nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfeleink, hanem házassági
évfordulóra,
pedagógusok
ballagási
ajándékaként
is.
Szolgáltatásunk
igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan kordokumentumokba
tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az elkészülő ünnepi számban
lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. Gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé
teszi az ajándékot.

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).

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő új CD-inkből:

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

