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RENDEZVÉNYEK
Born Gergely előadása a Jaminai Könyvtárban
November 10-én, pénteken 18 órától Born Gergely folytatja előadássorozatát a Jaminai
Könyvtárban "Fényfelszabadítás" címmel.
A rendezvény időpontja: 2017. november 10. (péntek) 18:00

Arany János és a zene
November 16-án, csütörtökön 18 órától a Békés Megyei Könyvtárban zenés előadás keretében
mutatja be a Kreatív Zenei Műhely az Arany János-emlékév alkalmából kiadott "Az emberi
lélek virágai - Arany és Kodály nyomában" című kiadványt.
Két nagyságunk - Arany és Kodály - neve szorosan összefonódik. Az ötven éve elhunyt Kodály
Zoltán sok mindenben folytatója volt annak, amit a 200 éve született Arany János elkezdett. A kettős évfordulón ezért is
jelentettük meg kiadványunkat, amelyben Arany kedvenc népdalait és Kodály gondolatait adjuk közre. Az emberi lélek
virágai című kottakönyvben olyan nagyszalontai dalok is szerepelnek, amelyeket Arany János idős korában saját kezűleg
kottázott le. A népdalokat - egy kivétellel - az ő népdalgyűjteményéből és Kodály Zoltán száz évvel ezelőtti nagyszalontai
gyűjtéséből válogattuk össze.
A rendezvény időpontja: 2017. november 16. (csütörtök) 18:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

"A nyár arcai" - kiállítás a Lencsési Könyvtárban
2017. november 17-én, pénteken 17 órakor a Lencsési Könyvtár "A nyár arcai" címmel
kiállítást rendez G. Pataki Mária dekoratőr, grafikus és Miklós Adrienn társalkotó
képeiből.
A kiállítást megnyitja a névrokon barátnő Patakiné B. Mária pedagógus.
A megnyitó végén kisorsolásra kerül egy kép.
Közreműködik: A Chopin-kórus. Szólót énekel: Juhász Adrienn.
A kiállítás megtekinthető 2017. december 15-ig.
A rendezvény időpontja: 2017. november 17. (péntek) 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 14 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként 14 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
Rajzpályázat nagycsoportosoknak
A Békés Megyei Europe Direct rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodások számára "Csodálatos természet"
címmel:

Csabai-Wagnerre emlékező kiállítás nyílt a könyvtárban

2017. október 18-án, a festészet napja alkalmából az 50 éve elhunyt Csabai-Wagner Józsefre emlékezett a Munkácsy
Mihály Múzeum és a Békés Megyei Könyvtár. A kiállítás kurátora Ván Hajnalka művészettörténész. A tárlatot Kissné
Mikes Éva, a művész mezőtúri tanítványa nyitotta meg. A rendezvényen nemcsak festményeket láthatnak az érdeklődők,
hanem a művészhez kapcsolódó relikviákat és könyveket is.
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében november 23-ig tekinthető meg.
Csabai-Wagner Józsefről bővebben a BékésWiki-ben olvashatnak.

Lipták kalendárium 4 - kiállításmegnyitó
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait november 29-én, szerdán 17 órára a "Lipták kalendárium 4" kiállítás
megnyitójára.
A kiállítás kurátora: Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze.
A kiállítást megnyitja: Dr. Fodor János, egyetemi adjunktus, ELTE-BTK.

Süsü és barátai mesekiállítás decemberben a könyvtárban!
December 5-7 között Csukás István mesefigurái, azaz Süsü és barátai (Mirr-Murr, a Nagy Ho-ho-ho horgász, Oriza
Triznyák, Pom-Pom.) "teljes embernagyságban" jelennek meg öt jelenet keretében a Békés Megyei Könyvtárban.
A kiállítás ingyenesen látogatható!

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.
Ádám (Áchim) Gusztáv (1859-1946) szócikke
Babinszky János (1882?1956) szócikke
Omazta János Tóbiás (1742-1805) szócikke

Instagramos játék
A Békés Megyei Könyvtár játékot hirdet:

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.

Hungaricana adatbázis
A közgyűjteményi portál célja, hogy a nemzeti kultúrkincsek, történeti dokumentumok könnyen és gyorsan hozzáférhetővé
váljanak az ismeretszerzést és a kutatói tevékenységeket támogatva. Az adatbázisban elérhetőek képek, könyvek,
folyóiratok, térképek és levéltári anyagok is, melyek ingyenesen, otthonról is megtekinthetőek. A közreműködők között
megtalálható a Békés Megyei Könyvtár is, ennek köszönhetően online olvasható a Békés Megyei Hírlap (1950-2000), a
Békésmegyei Közlöny (1877-1938), a Körösvidék (1920-1927) és a Békés (1869-1937) című folyóirat. Az egyes
számokból maximum 25 oldalt le is lehet menteni PDF formátumban.
A weboldal otthoni számítógépről is elérhető a http://hungaricana.hu/hu/ címen.

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.

Online szótárak a könyvtárban
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Békés Megyei Könyvtár számítógépein
ingyenesen hozzáférhető az Akadémiai Kiadó szótárcsomagja, ami az Akadémiai
Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett
tartalmazza "A magyar helyesírás szabályai" 12. kiadását, az "Idegen szavak és kifejezések szótárát", a "Magyar értelmező
kéziszótárat" és a "Magyar szinonimaszótárt" is!

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

