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RENDEZVÉNYEK
Író-olvasó találkozó az Outcast szerzőivel
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Outcast - Kitaszítottan a világhírig című könyv bemutatójára. Az író-olvasó
találkozó vendégei a könyv szerzői, a Békés megyei születésű Farkas Zoltán és Kiss László. A rendezvény
vendégelőadója Csomós Lajos színművész. Minden érdeklődőt szeretettel várunk január 29-én 17 órától a Békés
Megyei Könyvtár folyóiratolvasó részében.
Letölthető meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. január 29. (péntek) 17 óra

Közönségtalálkozó - Gion Nándorra emlékezünk
75 éve, február 1-én született Gion Nándor vajdasági magyar író, újságíró, forgatókönyvíró, tanár; az újvidéki rádió
magyar főszerkesztője. Februárban 26-án rá emlékezünk azon a közönségtalálkozón, ahol Gion Eszterrel, az író
özvegyével beszélget majd Juhász Orsolya. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Letölthető meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. február 26. (péntek) 17 óra

Szerdai zenés programok
RINGATÓ foglalkozások minden szerdán 10.00 órától. A Ringató családi művészeti nevelési program, melyre minden kedves szülőt és
csöppséget szeretettel várunk!
A Tűz-kör Dobkör várja azon jelentkezőket, akiket érdekel a táltosdob varázsa, és kedvet éreznek a doboláshoz, énekléshez. Várunk kicsiket és
nagyokat, "kezdőket és haladókat" minden második héten, szerdán 17.30-tól a "Dob-szerdák" programjaira a Békés Megyei Könyvtárba.

További programjaink: http://konyvtar.bmk.hu/
Lap tetejére >>>

HÍREK
Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 20152016. tanévre is meghirdette a Kazinczyról elnevezett "Szép Magyar Beszéd" versenyt az általános iskolák 58.évfolyamos, valamint az e korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok azon tanulói részére, akik még nem
nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem arany fokozatút). Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a
beszédkultúra javítását szolgálja. Az iskolai fordulók már lezajlottak. 2016. január 29-én a városi fordulóra kerül majd
sor, ahonnan a legjobb teljesítményt nyújtók tovább jutnak az áprilisi regionális fordulóra.

Kiállítások január és február hónapokban
Január közepétől február végéig tekinthető meg "A téglagyár története képekben" című kiállítás a Jaminai Fiókkönyvtárban (Békéscsaba,
Batsányi utca 7., 66/647-739).
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Kolarovszki Zoltán alkotásaiból álló tárlat megtekintésére a Békés Megyei Könyvtárba
február 19-ig. A kiállításmegnyitón készült fotók itt megtekinthetők >>>
2016. február 1-29. között tekinthető meg Gion Nándor munkásságáról szóló kiállításunk.
Január 21-én nyílt meg az Euro Foto Art Egyesület szervezésében a Világban Élő Román és Magyar Fotóművészek X. Nemzetközi
Szalonja. A fotóművészeti kiállítás február 20-ig tekinthető meg a Békés Megyei Könyvtárban.
Szeretettel várjuk a gombák szerelmeseit arra a február 22-én nyíló "A varázslat keresése" című fotókiállításra, mely segítségével picit
betekinthetnek a gombászok világába. A kiállításon Kocziszky Andrea (gomba-szakellenőr, természetbúvár) legújabb fényképeiből láthatnak
válogatást az érdeklődők.
Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Nincs ideje olvasni? Hallgasson hangoskönyvet!
Ha nincs ideje leülni olvasgatni, akkor a hangoskönyvet ajánljuk Önnek! Főzés, vezetés, kertészkedés, vagy akár
hólapátolás közben is hallgathatja a magyar- és világirodalom klasszikusait; regényeket, drámákat, verseket, meséket,
valamint ismeretterjesztő témájú kiadványokat. Gyűjteményünket közel 700 db kölcsönözhető hangoskönyv alkotja
hangkazettán és CD lemezen.
A Békés Megyei Könyvtár hangoskönyvei CD lemezen és hangkazettán.

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Tovább bővült a hangoskönyv gyűjtemény:

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, a hirlevel@bmk.hu e-mail címen. Ha a továbbiakban nem kíván értesülni híreinkről és rendezvényeinkről, írjon nekünk a fenti címre.

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
Lap tetejére >>>

