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RENDEZVÉNYEK
Szelekovszky László a Lencsési Könyvtárban
2018. szeptember 13-án, csütörtökön 17:30-tól a Lencsési Könyvtárban "Kunhalom nevezetes halmaink Békésben" címmel tart előadást Szelekovszky László természetvédelmi
szakember.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 13. (csütörtök) 17:30

Born Gergely-előadás a Jaminai Könyvtárban
Szeptember 14-én, pénteken 18 órától Born Gergely folytatja előadássorozatát a Jaminai
Könyvtárban "Fényfelszabadítás" címmel.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 14. (péntek) 18:00

Kulturális Örökség Napjai - Könyvtári séta a Szlovák Tájházba
Program:
14:00-14:30 Gyülekező a Békés Megyei Könyvtárban
14:30 Könyvtári séta a Szlovák Tájházba
A részvételi szándékát kérjük, szeptember 13-ig jelezze az alábbi űrlapon vagy a beiratkozási
pultnál.
A program regisztrációhoz, érvényes olvasójegyhez kötött.
További információ az 66/530-209-es telefonszámon kérhető.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 15. (szombat) 14:00

Könyvbemutató Tóth Krisztinával
2018. szeptember 19-én, szerdán a Békés Megyei Könyvtár vendége Tóth Krisztina költő, író, műfordító. Tóth Krisztina
az egyik legismertebb és legolvasottabb magyar szerző, munkáját számos irodalmi díjjal ismerték el. A
gyerekirodalomban szokatlan témájú, humoros hangvételű, a tabutémákat könnyedén feldolgozó műveivel hívta fel magára
a figyelmet.

A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 19. (szerda)
A pontos időpontot hamarosan közzétesszük honlapunkon és Facebook-oldalunkon!

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

HÍREK
Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Szeptember 12-én szerdán, 17 órától újra Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban, Aranykőné Sajti Julianna
kineziológus, terapeuta vezetésével.

Haan-kiállítás a könyvtárban
Haan Lajos történetíró születésének 200., Haan Antal festőművész halálának 130. évfordulója alkalmából kiállítás
nyílt könyvtárunkban.
A kiállításról képeket az alábbi linkre kattintva talál.

Új szócikkek a BékésWiki-ben
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.
Legújabb szócikkeink:
Schéner Mihály (1923-2009) szócikke
Széchy Tamás (1931-2004) szócikke
Sztaniszláv Dániel (1911-1984) szócikke
Az életrajzok mellett a Békés megyében található emléktáblák leírását is közzétesszük szócikkek formájában.
Az eddig elkészült emléktábla-szócikkeket az alábbi linkről érhetik el.

Újdonság a gyermekkönyvtárban!
Örömmel értesítjük a gyermekkönyvtár látogatóit, hogy megújult bútorzattal, új könyvtári pulttal várjuk meglevő és
új olvasóinkat!
Bízunk benne, hogy szívesebben töltik majd a gyerekek nálunk az időt!

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

OPTEN Cégtár
Az OPTEN Cégtár szolgáltatásában Ön is megtalálhatja a vállalkozása biztonságos
és sikeres működtetéséhez szükséges támogató eszközöket. Az adatbázisban
elérhető valamennyi magyarországi cég Cégközlönyben közzétett összes
hivatalos cégjegyzéki adata. Az OPTEN - Kapcsolati Háló szolgáltatás könnyen
átlátható grafikus formában szolgál a magyar gazdaságban rendkívül hasznos
háttér-információval mind a cégösszefonódások kapcsán felszínre került kockázatok átlátásához, mind a személyes
cégkapcsolatok révén feltárt cégcsoportokban rejlő értékesítési potenciál kiaknázásához.
A szolgáltatás érvényes olvasójeggyel rendelkezőknek, a könyvtár számítógépeiről érhető 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):

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

