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RENDEZVÉNYEK
DélAlföldi Szaxofonegyüttes koncertje
A DélAlföldi Szaxofonegyüttes 2016. október 3án 19.00kor koncertet ad a Békés Megyei
Könyvtár nagytermében. Az együttes tagjai: Ágoston Béla, Benkő Róbert, Burány Béla Pöcök,
Geröly Tamás, Szokolay Dongó Balázs A rendezvényen a részvétel díjmentes.
Rendezvény időpontja: 2016. október 3. (hétfő) 19.00  20.00
A rendezvény (nyomtatható) plakátja>>

Korhatártalanul. Találkozó Endrei Judittal.
Október 4én (kedden) a Békés Megyei Könyvtárban Korhatártalanul címmel előadást tart
Endrei Judit. Az előadás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2016. október 4. 17.00
A rendezvény plakátja >>

Beszélgetés Háy János íróval
Október 5én (szerdán) a Békés Megyei Könyvtár vendége lesz Háy János író, aki "Ország,
város, fiú, lány" címmel tart előadást. A programon való részvétel ingyenes. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul
meg.
Rendezvény időpontja: 2016. október 5. 17.00
A rendezvény plakátja >>

Szabad(ság)egyetem I.  Fekete Pál (Békéscsaba díszpolgára, a
Forradalmi Tanács elnöke) előadása
Október 6án (csütörtökön) a Békés Megyei Könyvtárban a Szabad(ság)egyetem
programsorozat részeként Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára, valamint a Forradalmi Tanács
elnöke tart előadást.
Az előadás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2016. október 6. 17.00
A rendezvény plakátja >>

40 év alatt a Föld körül  Találkozó Nógrádi Györggyel

Október 7én (pénteken) a Békés Megyei Könyvtárban tart előadást "40 év alatt a Föld körül"
címmel Nógrádi György.
Az előadás ingyenesen megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Rendezvény időpontja: 2016. október 7. 17.00
A rendezvény plakátja >>

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

HÍREK
Országos Könyvtári Napok 2016
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében a Békés Megyei Könyvtár programjai: Shiatsu  élményelőadás
és bemutató (előrendezvény okt. 1.), DélAlföldi Szaxofonegyüttes koncertje, "Vízzellélekkel"  látványos kémiai
kísérletek, találkozók Endrei Judittal, Háy Jánossal, Nógrádi Györggyel, Fekete Pállal, Gyulai Ehető Közösségi Kert
bemutatója, helyismereti séta a BatthyányGeist kastélyba (autóbuszos kirándulás., "Játsszújrahasznosan"  könyvtári
játék. Valamennyi rendezvényünkön a részvétel díjmentes.
Rendezvény időpontja: 2016.október 3. (hétfő)  9. (vasárnap)
Részletes információk a rendezvényeinkről >>

Országos Könyvtári Napok 2016  Kedvezmények
Tiszta lappal! Október 39. között a késedelmi díjtól eltekintünk! Egész héten kedvezményes beiratkozási lehetőség!
Kedvezményes beiratkozási díjak:
Felnőtt olvasójegy: 1.800 Ft (1 évre)
Kedvezményes olvasójegy: 1.200 Ft (1 évre)
A kedvezményes beiratkozás érvényes a CD és DVD kölcsönzésre is!
A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímet azonosító kártya, a kedvezményes olvasójegyhez a kedvezményre jogosító
igazolvány (nappali tagozatos diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány) szükséges.
Internethasználati díjak:
Beiratkozott olvasók részére: 100 Ft/60 perc
Könyvtári tagsággal nem rendelkezők részére: 180 Ft/60 perc

Informatikai workshopok kezdőknek és haladóknak
A Békés Megyei Könyvtár októbertől informatikai workshopokat indít kezdőknek és haladóknak. A részvétel feltétele:
érvényes könyvtári tagság..
Workshop kezdőknek >>
Workshop haladóknak>>
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
EBSCO Ebooks
Az EBSCO Public Library Collection gyűjteménye 2016. augusztusától elérhetővé
vált a BMK beiratkozott olvasói számára. Az angol, német, francia és spanyol nyelvű elektronikus könyvek nem csak a
könyvtár területén megtalálható számítógépeken keresztül érhetőek el, hiszen lehetőségünk van otthonról is elérni a
dokumentumokat az olvasójegy számának megadását követően. Az EBSCO eBooks alkalmazás letöltése után okos
készüléken is megtekinthetjük a kikölcsönzött ekönyveket. A mobilalkalmazás androidra és iOSre is elérhető.

Hungaricana
A közgyűjteményi portál célja, hogy a nemzeti kultúrkincsek, történeti dokumentumok könnyen és gyorsan hozzáférhetővé
váljanak az ismeretszerzést és a kutatói tevékenységeket támogatva. Az adatbázisban elérhetőek képek, könyvek,
folyóiratok, térképek és levéltári anyagok is, melyek ingyenesen, otthonról is megtekinthetőek. A közreműködők között
megtalálható a Békés Megyei Könyvtár is, ennek köszönhetően online olvasható a Békés Megyei Hírlap (19502000), a
Békésmegyei Közlöny (18771938), a Körösvidék (19201927) és a Békés (18691937) című folyóirat. Az egyes
számokból maximum 25 oldalt le is lehet menteni PDF formátumban. A portál a http://hungaricana.hu/hu/ címen érhető el.

Arcanum Digitális Tudománytár
Teljes körű hozzáférést biztosít több mint 10 millió oldal tudományos és kulturális tartalomhoz, legyen szó tudományos
vagy szakfolyóiratról, heti vagy napilapról, lexikonról vagy tematikus könyvgyűjteményről. Az állományban keresés, a
találatok megjelenítése és a tartalomjegyzékek böngészése az otthoni számítógépekről díjtalan, azonban a dokumentumok
megjelenítésére, olvasására, valamint maximum 50 oldal letöltésére csak a Békés Megyei Könyvtár számítógépein van
lehetőség. Az ADT a http://arcanum.hu/hu/" címen érhető el.
Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető újdonságainkból:

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 emailt.
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: 66/530200
Email: titkarsag@bmk.hu
Honlap: http://konyvtar.bmk.hu

Kölcsönzés, olvasóterem, zenei:
Hétfő: 14.0019.00
Keddpéntek: 11.0019.00
Szombat: 14.0019.00
Gyermekkönyvtár:
Keddpéntek: 11.0018.00
Hétfő, Szombat: 14.0018.00

