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RENDEZVÉNYEK
A nő útja a születéstől a kiteljesedésig
2019. november 7-én, csütörtökön 17 órától veszi kezdetét a Nő útja a születéstől a kiteljesedésig c. előadás-sorozat a
Lencsési Könyvtárban.
A rendezvény időpontja: 2019. november 7. (csütörtök) 17:00

Szelekovszky László előadása a Lencsési Könyvtárban
2019. november 14-én, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást
Szelekovszky László, mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos Csárdáink címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2019. november 14. (csütörtök) 17:30

Adventi ünnepkörben
2019. november 16-án, szombaton 14 órakor indul a PADLÁSTERÁPIA 2 festegetős
alkotóklub a Lencsési Könyvtárban.
Heti 2 alkalommal ingyenesen látogatható!
Az alkotásokból december 14-én 14 órakor kiállítás nyílik.
Főtámogató: Dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő. Köszönjük a nyári alkotók
támogatását is!
A rendezvény időpontja: 2019. november 16. (szombat) 14:00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Ünnepi nyitvatartás
É

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk november 1-én, pénteken és november 2-án, szombaton zárva tart.

Lomtalanítás előtt állók figyelem!
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy amennyiben lomtalanítás alkalmával régi képeslap, meghívó, kártyanaptár,
fénykép, fotónegatív vagy egyéb aprónyomtatvány kerül kezükbe, akkor gondoljanak könyvtárunkra.
Gyűjteményünkbe szívesen fogadunk korabeli (apró)nyomtatványokat, az eddigi olvasói felajánlásokat pedig ezúton is
köszönjük!

Xbox klub a könyvtárban
Gyere és játssz a barátaiddal a könyvtár moziszobájában minden szerdán és pénteken 14 és 18 óra között Xbox 360
Kinect konzolunkkal!
Érvényes olvasójegy szükséges.
Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
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.

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből:

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:
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

