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RENDEZVÉNYEK
Országos Könyvtári Napok Békéscsabán
Az Országos Könyvtári Napok keretében 2019. szeptember 30. és október 6. között számos
rendezvénnyel és beiratkozási kedvezménnyel várjuk kedves látogatóinkat.
Az Országos Könyvtári Napok részletes programja
A fiókkönyvtárak programjai
Beiratkozási kedvezmények

Bízni és szeretni - Illés Adorján előadása
2019. október 3-án, csütörtökön 17 órától a könyvtár vendége Illés Adorján, aki 4 év alatt
kerékpárral körbeutazta a Földet.
A rendezvény időpontja: 2019. október 3. (csütörtök) 17:00

Egy könyv megújulása"
2019. október 4-én, pénteken 15 órától Egy könyv megújulása" Egy biblikus cseh nyelvű
Biblia címmel tart előadást Gellért Mária a Békés Megyei Könyvtárban.
Citerán közreműködik Debreczeni-Kis Helga a 2017-es Fölszállott a páva döntőse.
Vendég: a Bibliát a Békés Megyei Könyvtárnak adományozó, Békéscsabáról elszármazott Dr.
Répási János.
Az új kötést Feigl Miklósné aranykoszorús könyvkötőmester készítette.
A rendezvény időpontja: 2019. október 4. (péntek) 15:00

Lipovszky Csenge interaktív előadása
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2019. október 4-én (pénteken) 17 órára Lipovszky
Csenge illatesztéta Mutasd az illatod, megmondom, ki vagy! című interaktív előadására.
A rendezvény időpontja: 2019. október 4. (péntek) 17:00

X. Könyvtári Éjszaka - 2019. október 4.
A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Békéscsaba szeretettel vár minden
érdeklődőt 2019. október 4-én (pénteken) a X. Könyvtári Éjszakára, amelynek témája
Finnország!
Programok
16:30-17:30 Pole pozícióban a finn irodalom: műfordítás és az ismeretlen Räikkönen. Bába Laura műfordító előadása.
16:30-17:30 Juhász Orsolya Joulupuu on rakennettu - a karácsony Mikulás földjén című előadása (játékos, vidám,
interaktív foglalkozás gyerekeknek és családoknak).
17:00-18:00 Mutasd az illatod, megmondom, ki vagy! - Lipovszky Csenge illatesztéta interaktív előadása.
17:30-18:30 Minden amit tudni szeretnél Finnországról - Kötetlen beszélgetés a Békéscsabai Magyar Finn Baráti Kör
tagjaival.
18:00-19:00 A finn metálzenéről felsőfokon - Fodor György előadása.
18:00-19:30 Nokia mobiltelefon-hajító verseny.
19:00-20:30 Északi fény - a skandináv krimik világa. Vendég: Réz András filmesztéta.
21:00 Kóstoló.
21:30 Tombola.
22:00 Fényfestés.
Folyamatosan zajló programok
11:00-23:00 A Mikulás-jelmezben érkezők ingyen iratkozhatnak be.
11:00-23:00 Filmklub (finn, skandináv filmek).
14:00-19:00 Kedvezményes beiratkozás: felnőttek beiratkozása 2500 Ft helyett 1800 Ft/fő/év; kedvezményes beiratkozás
1800 Ft helyett 1200 Ft/fő/év.
15:00-19:00 Télapó és Rudolf elindultak Lappföldről - kézműves foglalkozás. Papírfonás a Csoda Műhely tagjaival.
15:00-20:00 Élményfotózás Muminnal.
15:00-23:00 Finn játéksziget.
15:00-23:00 Forma-1 2018 játék (PlayStation 4).
15:00-23:00 Robotozás.
17:00-19:00 Festőműhely - Aurora borealis .
18:00-20:00 Hull a hó és hózik (Téli tájat varázsolunk 5-8 éves gyerekekkel).
19:00-23:00 Északi fény kedvezmény: felnőttek beiratkozása 1800 Ft+1 fő ingyen; kedvezményes beiratkozás: 1200
Ft+1 fő ingyen.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de tagsághoz, illetve ingyenes regisztrációhoz kötött. A regisztrációért ajándékot
adunk. A Békés Megyei Könyvtár kölcsönző-, olvasótermi részlege 23 óráig, a gyermekkönyvtár 21 óráig tart nyitva.

Pole pozícióban a finn irodalom: műfordítás és az ismeretlen Kimi
Räikkönen
2019. október 4-én, pénteken 16:30-tól a Békés Megyei Könyvtárban a finn műfordításról és
Az ismeretlen Kimi Räikkönen című kötet fordításának élményeiről tart előadást Bába
Laura műfordító.
A kötetet a helyszínen a Líra-Móra Könyvesbolt árusítja.
A rendezvény időpontja: 2019. október 4. (péntek) 16:30

Vendégünk: Réz András
2019. október 4-én, pénteken 19 órától a X. Könyvtári Éjszaka vendége Réz András
filmesztéta, aki "Északi fény" címmel a skandináv krimik világáról tart előadást.
A rendezvény időpontja: 2019. október 4. (péntek) 19:00

Olvasás - Tanulás szabadegyetem (2019. október 7-9.)

Olvasás - Tanulás szabadegyetem a Békés Megyei Könyvtárban.
A részletes program az alábbi oldalon érhető el.
Regisztrációhoz kattintson az alábbi űrlapra.
A rendezvény időpontja: 2019. október 7-9.

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Öko-kvíz
Játsszanak velünk!
Töltsék ki öko-kvízünket szeptember 25. és október 6. között. A helyes megfejtők között kisorsolunk egy 2 fő részére szóló
belépőt a Gyulai Almásy-kastélyba, egy ajándékcsomagot és ingyenes beiratkozást 2 fő részére.
A sorsolás időpontja: 2019. október 9. (szerda)
A nyerteseket e-mailben értesítjük.
A kvíz az alábbi linkre kattintva érhető el.

Helyismereti kaland(játék)
Helyismereti felfedezőtúrára invitáljuk Önt.
Tegyen egy sétát Békéscsaba belvárosában, vigyen magával egy fényképezőgépet vagy egy mobiltelefont, és keresse
meg az alábbi épületek részleteit. Ha megtalálta, fényképezze le őket.
Kalandjátékunkat az alábbi oldalon érhetik el.

Október 23-ai zárvatartás
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk 2019. október 23-án, szerdán zárva tart! Nyitás október 24-én,
csütörtökön 11 órakor.

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
Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás
Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű
kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes
szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában, a legkülönbözőbb
tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig. A MeRSZ minden
eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció
letöltése nélkül.
A MeRSZ adatbázis érvényes olvasójeggyel ingyenesen használható a Békés

Megyei Könyvtárban.
A MeRSZ online könyvtár bővítésére folyamatosan várják a javaslatokat! Ha van olyan mű, amit szívesen látna a MeRSZen, kérjük, küldje el a címét, szerzőjét és kiadóját az mersz@akademiai.hu címre.

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

