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RENDEZVÉNYEK
Lengyel séták - Zakopane (előadás)
2019. február 28-án, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban tart előadást
Szelekovszky László mezőgazdász, természetvédelmi szakfőtanácsos "Lengyel séták Zakopane" címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény ingyenes.
A rendezvény időpontja: 2019. február 28. (csütörtök) 17:30

Kiállítás a Lencsési Könyvtárban
2019. március 2-án, szombaton 14:30-kor a Lencsési Könyvtár "Aranypor" címmel G.
Pataki Mária dekoratőr grafikáiból kiállítást rendez.
A kiállítást megnyitja: Patakiné Brezina Mária pedagógus.
Közreműködik Virók Anna "Aranypor" hangtállal.
A kiállítás megtekinthető a Lencsési Könyvtárban 2019. március 10-ig.
A művész és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2019. március 2. (szombat) 14:30

Teológiai kurzus a könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait március 2-án, szombaton 16 órai kezdettel a Sola
Scriptura Teológiai Főiskola szabadfőiskolai kurzusára.
Előadó: Kocsis Péter közgazdász-teológus. Az előadás címe: Az ember és a Föld végső
megszabadításának és helyreállításának ígérete.
A rendezvény időpontja: 2019. március 2. (szombat) 16:00

Papírfonás az alapoktól
A két éve működő Csoda Műhelybe szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné megtanulni a papírfonást, vagy szeretne
tapasztalatot cserélni és közösen alkotni.

Páros hetek hétfőjén 16:00-tól 18:00-ig a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan hetek első
napján 14:00 és 18:00 között a Lencsési Könyvtárban.

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

HÍREK
Vollmuth Frigyes 75. - kiállítás
Február 23-ig kiállítás látogatható Vollmuth Frigyes grafikus, pedagógus, videoszerkesztő alkotásaiból a Békés Megyei
Könyvtár nyitvatartási idejében.
Vollmuth Frigyesről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak.

Európai filmek a Center Moziban: MINDEN JEGY ELKELT!
Értesítjük látogatóinkat, hogy a Europe Direct Békéscsaba által szervezett filmnézésre minden mozijegy elkelt!
Jelentkezést már nem tudunk fogadni.
Megértésüket köszönjük!

Békéscsaba Munkácsy városa online kvíz!
Munkácsy Mihály 175 éve, 1844. február 20-án született Munkácson, majd 1852-től Békéscsabán nevelkedett, itt lett
asztalos inas. Később, világhírű festőként is visszalátogatott gyermekkora helyszíneire. Ha Ön is részese szeretne lenni a
múltidézésnek, vegyen részt online játékunkban - március 6-ig tud választ adni online kérdéseinkre! A résztvevők között
ajándékokat sorsolunk, a legeredményesebb játékos egy grafikát nyer!
1898-ban jelent meg Malonyay Dezső Munkácsy Mihály életét bemutató műve - 24 műmelléklettel és 110 képpel, vázlattal.
A Magyar Elektronikus Könyvtárból teljes szöveggel elérhető mű is segít a helyes kitöltésben.
A kvíz az alábbi linkre kattintva érhető el.

XI. Nemzetközi felolvasómaraton Békéscsabán is
2019. február 19-én zajlott a 11. Nemzetközi felolvasómaraton, amelyen Csíkszeredától Dél-Koreáig, nyolc ország több
mint 30,000 felolvasója szólaltatta meg Radnóti Miklós műveit. A felolvasáshoz a Békés Megyei Könyvtár is csatlakozott.
A délutánon valamennyi érdeklődőnek lehetősége volt bekapcsolódni a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár

kezdeményezésébe.

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:
Gergely Ágnes (költő, író) szócikke
Janáky Viktor (1933-1999) szócikke
Simai Mihály (költő, író) szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is közzétesszük.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik el.

Könyvtárközi kölcsönzés
Ha a keresett dokumentumot könyvtárunkban nem találja meg, kérésére más
könyvtárból rövid időn belül beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk.

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) 1998 óta működik és fejlődik a kultúráért felelős minisztérium
támogatásával. A szolgáltatás célja, hogy minden állampolgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a könyvtárakban őrzött
dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat, audiovizuális vagy elektronikus dokumentum. Az olvasó kérését a könyvtár
azonnal közvetíti ahhoz a könyvtárhoz, amelyik teljesíteni tudja.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

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

