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RENDEZVÉNYEK
Új utak a gyógyításban
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket az "Új utak a gyógyításban" című előadássorozatunkra a Jaminai Könyvtárba!
Vendégünk Lukács Tünde, aki a spirituális választerápiáról fog előadást tartani.
A rendezvény időpontja: 2018. november 8. (csütörtök) 17:00

Mezőhegyes 234 éve - előadás a Lencsési Könyvtárban
2018. november 8-án, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban előadást tart Szabó
Zsuzsa újságíró, a Békés Megyei Lovas Szövetség volt elnöke, Mezőhegyes 234 éve:
Mezőhegyes - a Koronaváros címmel.
Az előadó és a Lencsési Könyvtár könyvtárosai minden érdeklődőt szeretettel várnak!
A rendezvény időpontja: 2018. november 8. (csütörtök) 17:30

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:
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november 1. (csütörtök): zárva
november 2. (péntek): 14:00-19:00
november 3. (szombat): 14:00-19:00

Kérdőív a Békés Megyei Könyvtárról
Könyvtárunkat szeretnénk a jelenlegi és a leendő olvasóink számára is vonzóbbá tenni.
Kérjük, segítsék munkánkat elégedettségi kérdőívünk kitöltésével!
A válaszadás névtelen és önkéntes! Az általunk kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezeljük.
A kitöltés megkezdéséhez kattintson az alábbi linkre.

Stark és Mohácsy-emlékkiállítás a könyvtárban
Stark Adolf szőlőnemesítő és Dr. Mohácsy Mátyás gyümölcskertész munkásságára emlékező tárlat látogatható a Békés
Megyei Könyvtárban.

Tábori nyomdák termékei (kiállítás)
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc nyomdászati termékei és a hadi tábori nyomdák nyomtatványaiból
nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyvtár földszinti aulájában.
A tárlat november 24-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.

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
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
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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
BékésWiki helyismereti adatbázis
A Békés Megyei Könyvtár helyismereti vonatkozású szócikkeket készít és tesz
elérhetővé a BékésWiki elektronikus adatbázisban. Békéscsaba újratelepítésének
300. évfordulója alkalmából a város híres személyeiről, a Békéscsabai Százak
életrajzával gyarapszik adatbázisunk.
Ízelítő a tartalomból:
Lipták Pál (1922-2007) szócikke
Mohácsy Mátyás (1881-1970) szócikke
Stark Adolf (1834-1910) szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is közzétesszük.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik el.

Könyvtárközi kölcsönzés
Ha a keresett dokumentumot könyvtárunkban nem találja meg, kérésére más
könyvtárból rövid időn belül beszerezzük és rendelkezésére bocsátjuk.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) 1998 óta működik és fejlődik a kultúráért felelős minisztérium
támogatásával. A szolgáltatás célja, hogy minden állampolgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a könyvtárakban őrzött
dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat, audiovizuális vagy elektronikus dokumentum. Az olvasó kérését a könyvtár
azonnal közvetíti ahhoz a könyvtárhoz, amelyik teljesíteni tudja.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):
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Ízelítő új zenei 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!
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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
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