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RENDEZVÉNYEK
Internet Fiesta 2019
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2019. március 21. és 28. között immár 20. alkalommal
rendezi meg az Internet Fiestát a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
A Békés Megyei Könyvtár idén is számos programmal csatlakozik, melyekre minden
korosztályt szeretettel várunk!
2019. március 21. (csütörtök) 15:00-16:00 Lego Mindstorms robotbemutató
Március 22. (péntek) 15:00-16:00 Világító képeslapkészítés
Március 23. (szombat) 14:00-19:00 Digilabor nyitott műhelynap
Március 25. (hétfő) 15:00-16:00 A Facebook és Instagram közösségi oldalak ismertetése és biztonságos használata
Március 26. (kedd) 13:00-14:30 Abacusan Stúdió 90 perces robotika bevezető foglalkozása gyerekeknek

Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Jöjjön el március 27-én, szerdán 17 órakor a Jaminai Könyvtárba, ahol az Életvezetési Kör
témája: Önmegerősítő, energetizáló gyakorlatok.
Mindenkit szeretettel vár Aranykőné Sajti Julianna kineziológus, terapeuta.
További információ: 66/647-739, batsanyi@bmk.hu
A rendezvény időpontja: 2019. március 27. (szerda) 17:00

27 ország 1 választás: Tájékoztató az Európai Parlamentről és a 2019-es
európai választásokról
Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája együttműködve a Békés Megyei
Europe Direct Tájékoztató Központtal szeretné a figyelmet felhívni a közelgő választások
fontosságára, és általánosságban, az aktív részvételre az európai demokráciában. A választások
mellett az Európai Parlament történetéről és működéséről is sok információt megosztanak az
érdeklődőkkel.
A részvétel ingyenes.
Helyszín: Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Kar (5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.)
A rendezvény időpontja: 2019. április 2. (kedd) 10:30

Élet és minőség - avagy mit NE várj az orvosodtól
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket az Új utak a gyógyításban című előadássorozatunkra a Jaminai Könyvtárba!
Április 3-án (szerdán) 17 órakor dr. Szűcs Zoltán sebész, gasztroenterológus tart előadást Élet
és minőség - avagy mit NE várj az orvosodtól címmel.
Rendezvényünk ingyenes!
A rendezvény időpontja: 2019. április 3. (szerda) 17:00

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

HÍREK
Múlt-kor - új folyóirat a könyvtárban
Az idei évtől a Békés Megyei Könyvtárban elérhető a Múlt-kor című negyedéves történelmi magazin. A legfrissebb
számot (2019. tavasz) keressék a kölcsönzőterem folyóiratrészlegében!

A Guzsalyas Egyesület és a Békés Megyei Könyvtár gyermekrajz pályázata
Rajzold le, hogy mi jut eszedbe a pásztoréletről, és alkotásoddal nyerj osztálykirándulást vagy különféle
rajzeszközöket.
Várjuk békéscsabai nagycsoportos óvodások, alsós és felsős általános iskolások pályaműveit a Békés Megyei Könyvtárban.
Technika: ceruza, színesceruza, filctoll, festék, zsírkréta. A rajzokat A/2-es, A/3-as vagy A/4-e méretben, borítékban kérjük
leadni (feltüntetve a gyermek nevét, életkorát, az intézmény nevét és az alkotás címét).
Beküldési határidő: 2019. május 13. (hétfő) 16 óra
Ü

Ünnepélyes díjátadó: 2019. május 17. (péntek) 18 óra
A kiállítás május 31-ig látogatható a Békés Megyei Könyvtárban.

Kvíz a 2019-es európai választásokról
A Békés Megyei Könyvtárban működő Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ, az Európai Bizottság
nemzetközi információs hálózatának Békés megyei tagja 2019. első félévében elsődleges kommunikációs prioritásként
kezeli az európai parlamenti választásokat és az Internet Fiesta programjaihoz kapcsolódva kvízjátékot hirdet ebben
a témában.
Az öt kérdésből álló kvíz minden pontjára helyes választ adók távoli elérését biztosító kódot kapnak a Szotar.net online
szótárakhoz és a MeRSZ online könyvtárhoz, melyet a Békés Megyei Könyvtár kölcsönzőpultjában vehetnek át 2019.
április 1-6 között.
A kvíz az alábbi linkre kattintva érhető el.

Büfé a könyvtárban
Térjen be egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény, péksütemény, szendvics kínálatunkból a
Könyvtár Büfében!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30-tól 15:30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
BékésWiki helyismereti adatbázis
A Békés Megyei Könyvtár helyismereti vonatkozású szócikkeket készít és tesz
elérhetővé a BékésWiki elektronikus adatbázisban. Békéscsaba újratelepítésének
300. évfordulója alkalmából a város híres személyeiről, a Békéscsabai Százak
életrajzával gyarapszik adatbázisunk.
Ízelítő a tartalomból:
Ladányi Mihály (1934-1986) szócikke
Lukoviczky Endre (festőművész) szócikke
Réthy Zsigmond (1946-1998) szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is közzétesszük.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik el.

Bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálása
Nem tudja mivel lejátszani régi, de szeretett bakelitlemezeit, hangkazettáit? A Békés
Megyei Könyvtár vállalja bakelitlemezek, hangkazetták digitalizálását, a
szolgáltatás ára: 400 Ft/lemez. További információt kaphat személyesen a Békés
Megyei Könyvtárban (Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.), telefonon (66/530-200),
illetve e-mailben: bmk@bmk.hu.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK

Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő új zenei könyveinkből:

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:

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

