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RENDEZVÉNYEK | HÍREK | SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ | ÚJ BESZERZÉSEK | IMPRESSZUM

RENDEZVÉNYEK
Born Gergely-előadás a Jaminai Könyvtárban
Szeptember 14-én, pénteken 18 órától Born Gergely folytatja előadássorozatát a Jaminai
Könyvtárban "Fényfelszabadítás" címmel.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 14. (péntek) 18:00

Kulturális Örökség Napjai - Könyvtári séta a Szlovák Tájházba
Program:
14:00-14:30 Gyülekező a Békés Megyei Könyvtárban
14:30 Könyvtári séta a Szlovák Tájházba
A részvételi szándékát kérjük, szeptember 13-ig jelezze az alábbi űrlapon vagy a beiratkozási
pultnál.
A program regisztrációhoz, érvényes olvasójegyhez kötött.
További információ az 66/530-209-es telefonszámon kérhető.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 15. (szombat) 14:00

Könyvbemutató Tóth Krisztinával
2018. szeptember 19-én, szerdán 10 órától a Békés Megyei Könyvtár vendége Tóth Krisztina
költő, író, műfordító. Tóth Krisztina az egyik legismertebb és legolvasottabb magyar szerző,
munkáját számos irodalmi díjjal ismerték el. A gyerekirodalomban szokatlan témájú, humoros
hangvételű, a tabutémákat könnyedén feldolgozó műveivel hívta fel magára a figyelmet.
Óvodás, kisiskolás csoportok jelentkezését a 66/530-212-es telefonszámon várjuk!
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 19. (szerda) 10:00

Országos Könyvtári Napok 2018
Az Országos Könyvtári Napok keretében 2018. október 1. és 7. között számos rendezvénnyel és beiratkozási
kedvezménnyel várjuk kedves látogatóinkat.
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Programjainkat hamarosan közzétesszük!

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

HÍREK
Pályázati felhívás gyermekeknek!
Közhírré tétetik, kidoboltatik! Épüljenek várak, kastélyok, melyeket ország-világ megcsodálhat a IX. Könyvtári éjszakán,
október 6-án.
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A békéscsabai nyomdászat jubileumára
Gutenberg örökbecsű művének követői 1873. szeptember 21-én, Békéscsabán, egy nádfedeles háznak szerényen berendezett
nyomtatóműhelyében kezdték a mesterséget, nyomtatványt, újságot, könyvet létrehozni. A megnyitás 145. évében, 2018.
szeptember 12-én kiállítás nyílt békéscsabai nyomdák termékeiből a Békés Megyei Könyvtárban.
A kiállító nyomdák: Duo-Printers Nyomdaipari Bt., JAVIPA Nyomdaipari Kft., Kolorprint Nyomdaipari Kft., Körös PrintPack Kft., Marzek-Kner Packaging Kft., Paulik és Társa Bt., Progresszív Nyomdaipari Kft.
Különkiállítás látogatható Barabás Ferenc grafikus könyveiből és Gécs Béla tipográfus munkáiból.
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A kiállításmegnyitóról képeket az alábbi linkre kattintva talál.

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
Újrakezdő angol 2018. szeptember 27-től minden csütörtökön 9:30 órától
Középszintű angol 2018. szeptember 25-től minden kedden 9:30 órától
Jóga 2018. szeptember 21-től minden pénteken 19:00 órától
Fitt-egylet minden hónap második csütörtökén 17.00 órától, első alkalom: 2018. szeptember 20. 17:00 órától
Microsoft Office Excel 2018 szeptemberétől minden hónap második szerdáján 13:00 órától
Microsoft Office Publisher A kiadványszerkesztés alapjai - 2018. szeptemberétől minden hónap harmadik szerdáján
13:00 órától
Microsoft Office Word 2018. októberétől minden hónap első szerdáján 13:00 órától
Stílus-divat-trend 2018. október 12. 16:30 óra, további alkalmak: minden hónap második péntekén 16:30 órától
Fényképkészítő szakkör havonta hétvégeken, első alkalom: 2018. október 6. 16:00 órától
Kétkeréken Békéscsabán - helyismereti foglalkozások minden hónap harmadik csütörtökén 16:30-tól, első
alkalom: 2018. október 4. csütörtök 16:30 órától
Kézműves foglalkozások 2018. októbertől a Jaminai Fiókkönyvtárban havonta egyszer
Könyvjelző olvasóklub 2018 novemberétől havonta egyszer
"Iránytű" - tréning álláskeresőknek 2018 novemberétől havonta
Wiki-szerkesztő foglalkozások 2019 januárjától havonta egyszer
Alkotó-Kör (festés, rajzolás és egyéb technikák) - 2019. márciustól szombati napokon havonta egyszer
Internetes felhő-alapú alkalmazások e-learning - 2020 tavasz
A hagyományos kézikönyvkötő szakma alkotótábor - 2019 nyara
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
100 éve történt...
Szeretné tudni, hogy mit írtak az újságok 1918-ban? 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.

Születésnapi újság - Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, amelyet mára már
nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfeleink, hanem házassági
évfordulóra,
pedagógusok
ballagási
ajándékaként
is.
Szolgáltatásunk
igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan kordokumentumokba
tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az elkészülő ünnepi számban
lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. Gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé
teszi az ajándékot.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
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Ízelítő új zenei CD-inkből:

Ízelítő új kottáinkból:

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:
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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
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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
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