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RENDEZVÉNYEK
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

Játsszanak velünk! - Könyvkereső játék
A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Békéscsaba a Nemzetiségek Napja 2018
rendezvény alkalmából Könyvkereső játékra invitálja látogatóit.
A helyszínen kapott rövid leírás alapján keresse meg a megadott könyvet, CD-t vagy
DVD-t.
A kereséshez könyvtári katalógus és internet igénybe vehető.
Ha megtalálta a dokumentumot, könyvet, ajándékcsomagot vagy könyvtári beiratkozást nyerhet!
Helyszín: BMK kölcsönző tere
A rendezvény időpontja: 2018. december 18. (kedd) 11:00-17:00

Nemzetiségek napja - A gyapjú újjászületése
Pozojevich Miklósné hobby tűnemezelő kiállítással egybekötött bemutatót tart a Békés
Megyei Könyvtárban "A gyapjú újjászületése címmel".
A programra való jelentkezését 15:00 után tudjuk fogadni, mert a korábbi időpontok
megteltek.
Bejelentkezés: 06-66/530-201
A rendezvény időpontja: 2018. december 18. (kedd) 11:00

Nemzetiségek napja - Táncbemutató
2018. december 18-án (kedden) 17 és 18 óra között a Csaba Gyöngyei Néptánccsoport
táncbemutatója és táncháza moldvai táncokból a Békés Megyei Könyvtárban.
A rendezvény időpontja: 2018. december 18. (kedd) 17:00-18:00

Karácsonyi mesedélután a Lencsési Könyvtárban
2018. december 18-án, kedden 17 órától a Lencsési Könyvtárban mesél gyermekeknek,
felnőtteknek Harencsár László meseíró, előadó Mesél az erdő címmel.
Közreműködnek, karácsonyi verseket mondanak a Lencséi Általános Iskola tanulói:
Zelenyánszki Zsófi, Debreczeni Frida, Gál Franciska, Tóth Gréta.
Felkészítő tanár: Szendiné Solymosi Edit.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2018. december 18. (kedd) 17:00

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
Ünnepi nyitvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk december 24-én, 25-én és 26-án, valamint december 31-én és január
1-én zárva tart!

Nyitás 2019. január 2-án, szerdán 11 órakor.

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!

Adventi ajándékaink
Szombatonként ajándékokkal, kedvezményekkel várjuk olvasóinkat:
december 15-én ("1-et fizet 2-t kap" beiratkozáskor),
december 22-én (meglepetés ajándék a fa alatt).

Nemzetek hangszerei - Online kvíz
A Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Békéscsaba a Nemzetiségek Napja 2018 rendezvény alkalmából nemzetiségi
kvíz kitöltésére invitálja a játékos kedvű olvasókat. A helyes megfejtők között 2 fő részére szóló vacsorameghívást
sorsolunk ki a mezőberényi Tópart Vendéglő felajánlásából, valamint 3 db könyvutalványt 5000 Ft értékben.
A kvízt december 17. hétfő éjfélig lehet kitölteni, a sorsolás időpontja december 18. szerda. A nyerteseket e-mailben
értesítjük.
A kvíz az alábbi linkre kattintva érhető el.

Születésnapi újság - Fontos információ!
É

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunkban a születésnapiújság-rendelés 2018. december 7. (péntek) és 2019.
január 2. (szerda) között szünetel.
2019. január 3., csütörtöktől újra várjuk megrendeléseiket!
Megértésüket köszönjük!

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
Megújult szótárszolgáltatás - új weboldalon
A fejlesztéseknek köszönhetően 2018 nyara óta megújult felület és még
professzionálisabb keresőfunkció áll a Szótár.net használóink rendelkezésére.
A szolgáltatás mostantól a www.szotar.net címen érhető el a Békés Megyei
Könyvtár számítógépeiről.

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:
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

