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Nyári nyitvatartás
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk nyitvatartása 2018. július 2.- augusztus 4. között az alábbiak szerint
módosul:
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM, GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő: 14:00-17:00
Kedd-péntek: 11:00-17:00
Szombat: zárva

RENDEZVÉNYEK
Born-előadás a Jaminai Könyvtárban
Június 29-én, pénteken 18 órától Born Gergely folytatja előadássorozatát a Jaminai
Könyvtárban "Fényfelszabadítás" címmel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény időpontja: 2018. június 29. (péntek) 18:00

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

HÍREK
Életvezetési Kör: ősztől újra a Jaminai Könyvtárban
Ősszel újra folytatódik az Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban, szeptember 12-től mindenkit szeretettel vár
Aranykőné Sajti Julianna kineziológus, terapeuta.
További információ: 66/647-739, batsanyi@bmk.hu

Békéscsaba 300 - BékésWiki online kvíz

Töltse ki a Békés Megyei Könyvtár kvízét Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója kapcsán és nyerjen
kedvezményes beiratkozási kupont! A kvíz ide kattintva érhető el.

Békéscsabai Százak
Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója kapcsán a Békés Megyei Könyvtár szeretne megemlékezni a város híres
személyeiről. A Békéscsabai Százak életét kívánjuk összefoglalni egy-egy szócikkben.
Gorliczki Simon (?-1753) szócikke
Milecz Mihály (1751-1815) szócikke
Szeberényi Lajos (1820-1875) szócikke

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
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.

Nemzetiségi ajánló
A Békés Megyei Könyvtár fontosnak tartja a megyében élő nemzetiségek
kultúrájának, hagyományainak megőrzését és ápolását.
Küldetésünk, hogy a kisebbségek lakóhelyükön anyanyelvükön jussanak hozzá
dokumentumokhoz.
Nemzetiségi ajánlókat keressék honlapunkon !

Digitalizált egyházi anyakönyvek
A Békéscsabai Evangélikus Egyház, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat és a
Békés Megyei Könyvtár közös munkájának eredményeképpen immáron digitalizált
formában is elérhetőek a békéscsabai lutheránus gyülekezet anyakönyvei már
1722-től kezdődően. Ez nagyban megkönnyíti és gyorsítja a helytörténeti és a
családfakutatók munkáját, hiszen a könyvtár szolgáltatásaként az eddig kb. 17 ezer oldalnyi dokumentumból gyűjthetnek
adatot az esketés, a keresztelés és a halálozás adatait tartalmazó anyakönyvekből.
A szolgáltatás igénybevételéhez érvényes olvasójegy szükséges!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

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!
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

