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RENDEZVÉNYEK
Kalandozás az Etelközben
2018. december 13-án, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban előadást tart Hajdú
Sándor újságíró "Kalandozás az Etelközben" címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2018. december 13. (csütörtök) 17:30

Kóstolóval egybekötött könyvbemutató
December 17-én, hétfőn 17 órakor a Békés Megyei Könyvtárban mutatja be a Magyar
cukrászdák és kávéházak című albumát a Nemzeti Értékek Könyvkiadó. A Mese Cukrászda
Csaba szelettel várja a résztvevőket!
A könyvet kedvezményes áron lehet megvásárolni (7 500 Ft).
A rendezvény időpontja: 2018. december 17. (hétfő) 17:00

Kutassuk fel Békés megye értékeit! - új szakkör a könyvtárban
Szeretettel várjuk jelentkezését az ingyenes BékésWiki szócikk-író szakkörére,
amennyiben:
érdekli a helyismeret, helytörténet;
megismerkedne a Békéswiki helyismereti elektronikus enciklopédiával;
szeretné elsajátítani a kutatás alapjait;
ellátogatna a Békés Megyei Levéltárba;
szeretne önállóan szócikket írni, a téma meghatározásától a tartalom feltöltéséig;
alapfokú informatikai jártassággal rendelkezik;
van havonta 2 óra szabadideje
Jelentkezés: bekescsaba@europedirect.hu; tel.: +36-66-530-201
Első alkalom: 2019. január 14. (hétfő) 14 óra

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
Minősített Könyvtár címet kapott könyvtárunk
Örömmel jelentjük, hogy könyvtárunk 2018-ban elnyerte a Minősített Könyvtár címet!
November 13-án az EMMI Akadémia utcai székházának Tükörtermében Rakonczás Szilvia, a
Békés Megyei Könyvtár igazgatója vette át a Minősített Könyvtár címmel adományozott díszes
oklevelet Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkártól. A Békés Megyei Könyvtár a címet öt
évig birtokolhatja.
Gratulálunk a további 14 díjazott könyvtárnak - köztük a Békés Városi Püski Sándor
Könyvtárnak, a gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtárnak és a szarvasi Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom Városi Könyvtárnak -, valamint a Könyvtári Minőségi Díjat elnyerő
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak!

Megnyílt a Kollabor Természettudományos Élményközpont
2018. november 12-én, hétfőn hivatalosan is megnyílt a Békés Megyei Könyvtárban a Kollabor Élménypedagógiai
Központ. A Kollabor a megyei könyvtár és az Életfa Kulturális Alapítvány együttműködésének köszönhetően jött létre
azzal a céllal, hogy fiatalok számára megfelelő környezetet biztosítson az alkotásra, kísérletezésre és készségeik
fejlesztésére. Szarvas Péter polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a Kollabor a lehető legjobb helyen van a könyvtár
épületében, ahol amúgy is tudásszerzésre és tanulásra van lehetőség. Az ünnepélyes átadón jelent volt Fekete Péter,
kultúráért felelős államtitkár, aki elmondta, hogy a természettudományos élményközpont tevékenysége több mint 20 iskola
körülbelül hétezer tanulóját foglalkoztatja majd. Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója hangsúlyozta, a
Kollaborhoz hasonló "makerspace" szolgáltatás egyedülálló a hazai könyvtárak tekintetében.

Mosolycsomag - cipősdoboz-akció
A Békés Megyei Könyvtár gyűjti a dobozba csomagolt ajándékokat, amelyeket Méhkerék nehéz sorsú gyermekei és
felnőttei fognak megkapni, mosolyt csalva arcukra a szeretet ünnepén.
A becsomagolt, felcímkézett cipősdobozba csomagolt ajándékokat a könyvtár kölcsönzőpultjánál várjuk november 29.
(csütörtök) és december 14. (péntek) között.
Kérjük a csomagra írják rá, hogy milyen nemű és korú megajándékozottnak szánják!

Adventi ajándékaink
Szombatonként ajándékokkal, kedvezményekkel várjuk olvasóinkat:
december 1-én (2-vel több könyv kölcsönözhető, beiratkozáskor: -20 %),
december 8-án (3-mal több könyv kölcsönözhető, beiratkozáskor: -30%),
december 15-én ("1-et fizet 2-t kap" beiratkozáskor),
december 22-én (meglepetés ajándék a fa alatt).

Kellemes ünnepeket kívánnak a Békés Megyei Könyvtár munkatársai!

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!

Ingyenes szakkörök könyvtárunkban!
Tanulni vágyók figyelem!
Szeretettel várjunk a Békés Megyei Könyvtár ingyenes szakköreibe!
Jelentkezés és további információ: e-mail: bekescsaba@europedirect.hu ; tel.: +36-66-530-201
Könyvjelző olvasóklub 2018 novemberétől havonta egyszer
"Iránytű" - tréning álláskeresőknek 2018 novemberétől havonta
Alkotó-Kör (festés, rajzolás és egyéb technikák) - 2019. márciustól szombati napokon havonta egyszer
A hagyományos kézikönyvkötő szakma alkotótábor - 2019 nyara
Internetes felhő-alapú alkalmazások e-learning - 2020 tavasz

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
Új könyvekkel bővült a MeRSZ-adatbázis

logo

A Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatásban (MeRSZ) immár 348 szakkönyv érhető el kereshető,
jegyzetelhető, hivatkozható formában. A teljes címlista az alábbi linkre kattintva érhető el.
Az adatbázis érvényes olvasójeggyel díjmentesen használható a könyvtár számítógépein.
Ha van olyan tankönyv, szakkönyv vagy jegyzet, amelyet szívesen látna a MeRSZ-ben, akkor elküldheti javaslatait a
lorinc.vajda@akademiai.hu e-mail címre.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

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:
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

