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RENDEZVÉNYEK
Lipták kalendárium 4 (kiállításmegnyitó)
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait november 29-én (szerda), 17 órára a Békés
Megyei Könyvtárba a "Lipták kalendárium 4" kiállítás megnyitójára.
A kiállítás kurátora: Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze.
A kiállítást megnyitja: Dr. Fodor János, egyetemi adjunktus, ELTE-BTK.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2017. november 29. (szerda) 17:00
A kiállítás nyomtatható plakátja >>

Süsü és barátai a könyvtárban
December 5-7 között Csukás István mesefigurái, azaz Süsü és barátai (Mirr-Murr, a Nagy Hoho-ho horgász, Oriza Triznyák, Pom-Pom.) "teljes embernagyságban" most a valóságban is
megjelennek - kilépve a mesekönyvek, mesefilmek világából - öt jelenet keretében a Békés
Megyei Könyvtárban.
A kiállítás ingyenesen látogatható!
A rendezvény időpontja: 2017. december 5 - 7.
A kiállítás nyomtatható plakátja >>

Kutya és terapeuta a könyvtárban
A Süsü és barátai mesekiállítás idején, december 5-én (kedden), valamint 6-án (szerdán) a
könyvtár vendége lesz Gulyás Bianka gyógypedagógus, kutyás terapeuta és két
aranyszőrű golden retriever-e, Mese és Repeta.
A két napon lehetőség lesz megismerni az AURA Segítő Kutya Alapítvány munkáját és a két
kutyust!
A rendezvény időpontja: 2017. december 5. (kedd) 17:00-18:00 - 2017. december 6. (szerda) 17:00-18:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Luca-napi könyvvásár
Értesítjük kedves olvasóinkat, látogatóinkat, hogy Luca napjától (december 13.) négy napon
keresztül, december 16-ig használt könyvvásárlási lehetőséget biztosítunk!
Árak: könyv: 100 Ft; videokazetta: 100 Ft; hangkazetta: 100 Ft; CD, DVD, bakelit: 200 Ft.
A könyvtár minőségi garanciát nem vállal.
A rendezvény időpontja: 2017. december 13. (szerda) - december 16. (szombat)
A vásár nyomtatható plakátja >>

Adventi gondolatok
December 13-án szerdán 17 órától a Lencsési Könyvtárban Marti Miklós református
lelkipásztor tart előadást "Adventi gondolatok" címmel.
A rendezvény ingyenes!
A rendezvény időpontja: 2017. december 13. (szerda) 17:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Nemzetiségek napja 2017
A Békés Megyei Könyvtár és a Békés Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ
szervezésében december 18-án, hétfőn 14 órás kezdéssel szeretettel várunk minden
érdeklődőt a "Nemzetiségek napja a Békés Megyei Könyvtárban" rendezvényeire.
Program:
14:00-17:00 Nemzetiségi önkormányzatok bemutatkozása.
14:30-17:30 Többnyelvűség a digitális világban - Mozaik Kiadó bemutatója.
17:15 Régi ízek karácsonya: nemzetiségi ételek receptverseny eredményhirdetése.
17:30 Nemzetek karácsonya a Békés Bandával.
A rendezvény időpontja: 2017. december 18. (hétfő) 14:00 - 19:00
A rendezvény nyomtatható plakátja >>

Papírfonás Klub a könyvtárban
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhelynek és ismerkedjen meg a papírfonás technikájával páros
heteken hétfőnként 14 és 18 óra között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken
hétfőnként 14 és 18 óra között a Lencsési Könyvtárban.
A foglalkozás ingyenes, de regisztrációs jegy vagy olvasójegy megléte szükséges.
A szakkör plakátja >>

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

HÍREK
Rajzpályázat nagycsoportosoknak
A Békés Megyei Europe Direct rajzpályázatot hirdet nagycsoportos óvodások számára "Csodálatos természet"
címmel:

December 11-ei nyitvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk december 11-én, hétfőn zárva tart!
Nyitás december 12-én, kedden 11 órakor.

Adventi kedvezményes beiratkozás
Az akció idején, szombatonként december 2-án, december 9-én, december 16-án és december 23-án kedvezményes
beiratkozással várjuk kedves látogatóinkat a könyvtárban.
Éves felnőtt tagság 2500 helyett 1800 Ft. Éves kedvezményes tagság 1800 Ft helyett 1200 Ft.

Mosolycsomag - cipősdoboz-akció
A Békés Megyei Könyvtár gyűjti a dobozba csomagolt ajándékokat, amelyeket Geszt nehéz sorsú gyermekei és
felnőttei fognak megkapni, mosolyt csalva arcukra a szeretet ünnepén.
A becsomagolt, felcímkézett cipősdobozba csomagolt ajándékokat a könyvtár kölcsönzőpultjánál várjuk november 27.
(hétfő) és december 13. (szerda) között.
Kérjük, a csomagra írják rá, hogy milyen nemű és korú megajándékozottnak szánják!
Mit tehet a cipősdobozba?

Játékok (kisautó, labda, plüssállat), iskolai eszközök (toll, ceruza, számológép, kifestő, füzet), higiéniai eszközök (fogkefe,
fogkrém, szappan), édesség (csoki, rágó, nyalóka, cukor) - kortól, nemtől függően.
Mi nem való a cipősdobozba?
Romlandó ételek, gyümölcsök, folyékony dolgok (sampon, testápoló), gyógyszer, alkohol, vegyszer, törékeny tárgyak
(tükör, váza), illetve az adott kor és nem számára nem hasznosítható tárgyak.

"Régi ízek karácsonya..." - receptverseny
A Békés Megyei Könyvtár receptversenyt hirdet Régi ízek karácsonya: nemzetiségi ételek címmel. A beküldött
receptek hagyományos, családi, nemzetiségi ételeket tartalmazzanak (lehetnek szlovák, német, román, roma, szerb vagy
egyéb nemzetiségi) hagyományos karácsonyi ételek, desszertek receptjei alapján. A recept tartalmazza a hozzávalókat, az
elkészítés módját esetleg fotót, illetve, hogy milyen nemzetiséghez kötődik. Az értékelés során előnyt jelent, ha a recept egy
rövid leírással is kiegészül (pl. milyen hagyománya, családi története van az adott receptnek).
Egy beküldő több, de maximum 3 recepttel pályázhat.
Beküldési határidő: 2017. december 13.
A recepteket elektronikusan a bmk@bmk.hu e-mail címre vagy postai úton a Békés Megyei Könyvtár címére (5600
Békéscsaba, Kiss E. u. 3.) várjuk.
Az eredményhirdetésre december 18-án, 17:15-től a Nemzetiségek napja rendezvényen kerül sor a Békés Megyei
Könyvtárban a Békés Banda Nemzetek karácsonya című koncertje előtt. A nyertes recepteket bárki számára elérhetővé
tesszük az interneten a Békéswiki online enciklopédiában.

Békéscsabai Százak - Felhívás
Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója kapcsán a Békés Megyei Könyvtár szeretne megemlékezni a város híres
személyeiről. A Békéscsabai Százak életét kívánjuk összefoglalni egy-egy szócikkben.
Kérjük mindazokat, akik információval, adattal, történettel, fotóval, dokumentummal (születési anyakönyvi kivonat,
oklevél, bizonyítvány...) vagy egyéb forrással rendelkeznek valamely személyről, azt jelezzék nekünk a bmk@bmk.hu
e-mail címen, személyesen az emeleti olvasóteremben vagy a könyvtár Facebook-oldalán.
Bővebb információ olvasható az alábbi linkre kattintva.
Bogár Dániel (1826-1909) szócikke
Omazta János Tóbiás (1742-1805) szócikke
Südy Ernő (1882-1973) szócikke

Instagramos játék
A Békés Megyei Könyvtár játékot hirdet:

Büfé a könyvtárban
Megnyitott a Könyvtár Büfé. Térjen be egy finom kávéra, teára vagy válogasson kedvére a sütemény, péksütemény,
szendvics kínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30-tól 15:30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
100 éve történt

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.

Karácsonyi különszám
Idén ne halogassa az ajándékkészítést és -vásárlást az utolsó pillanatra! Lepje meg
szeretteit, barátait egy különleges, régi újságokból készült karácsonyi összeállítással,
mely régmúlt idők ünnepi hangulatát idézi.
Részletes tájékoztatást személyesen a Békés Megyei Könyvtár emeleti
olvasótermében vagy az 530-202-es telefonszámon kérhet.

Online szótárak a könyvtárban
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Békés Megyei Könyvtár számítógépein
ingyenesen hozzáférhető az Akadémiai Kiadó szótárcsomagja, ami az Akadémiai
Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett
tartalmazza "A magyar helyesírás szabályai" 12. kiadását, az "Idegen szavak és kifejezések szótárát", a "Magyar értelmező
kéziszótárat" és a "Magyar szinonimaszótárt" is!

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:

Nyitvatartás:

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

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

