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RENDEZVÉNYEK
Új időpontban! Kerékpártúra Szabadkígyósra
A Békés Megyei Könyvtár Könyvjelző Olvasóklubjának programja: Kerékpártúra
Szabadkígyósra.
A részletes menetrend és a jelentkezéshez szükséges űrlap az alábbi linkre kattintva érhető el.
A rendezvény időpontja: 2019. június 1. (szombat) 14:00-18:00

Kamaraest a könyvtárban
Hoffmann Ágnes hegedűművész és Rázga Áron zongoraművész koncertje a Békés Megyei
Könyvtárban.
Műsor: Ludwig van Beethoven: F-dúr románc; Franz Schubert: B-dúr szonáta 2., 3., tétel; César
Franck: A-dúr szonáta.
A rendezvény időpontja: 2019. június 3. (hétfő) 18:00

Zenés meditációval egybekötött CD-bemutató
2019. június 7-én (pénteken) 18 órától a Lencsési Könyvtárban Boda József jógaoktató,
zeneszerző MODERN ATLAS címmel tart relaxációs CD bemutatót zenés meditációval
egybekötve.
Az est házigazdája Bódia Miklósné kommunikációs tréner, life coach.
A rendezvény időpontja: 2019. június 7. (péntek) 18:00

Kiállítás Széles Eszter alkotásaiból
2019. június 8-án, szombaton 14:30-tól Renoirtól, Klimten és Modiglianin át napjainkig címmel
Széles Eszter alkotásaiból nyílik kiállítás a Lencsési Könyvtárban.
A tárlat június 30-ig látogatható a Lencsési Könyvtár nyitvatartási idejében.
A rendezvény időpontja: 2019. június 8. (szombat) 14:30

Alkotótábor (2019. június 24-28.)
Óvodai, iskolai foglalkozásokon alkalmazható könyvkötészeti praktikákat, a könyvkötő szakma
alapfogásait szeretné megtanulni?
Szeretettel várjuk a Békés Megyei Könyvtár ingyenes, gyakorlatorientált alkotótáborába!
Minikönyvet, leporellót, mappát vagy dobozt készíthet Biró Bertold könyvkötő irányításával, a
könyvtár legújabb eszközeinek segítségével. Az első 20 felnőtt jelentkezését tudjuk fogadni.
Jelentkezés: bekescsaba@europedirect.hu; tel.: +36-66-530-201
A tábor időpontja: 2019. június 24-28. (hétfőtől péntekig) 15.00-19.00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Ünnepi Könyvhét - Hamarosan
Ünnepi Könyvhét június 11-től Békéscsabán is!
Közönségtalálkozó Nógrádi Györggyel, Bauer Barbarával; Nagy Zopán író, költő estjével és Könyvhétzáró irodalmi
délutánnal várjuk az érdeklődőket. A Főtéren megvásárolhatók a békéscsabai kulturális intézmények és a könyvesboltok,
magánkiadók kiadványai.
A teljes programot hamarosan közzétesszük!

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
Új szócikkekkel bővült a BékésWiki helyismereti adatbázisunk
A Békéscsabai Települési Értéktárból elkészült a Csabai Garabonciás Napokról,
illetve a csabai pálinkafőzésről szóló szócikk.
- Csabai Garabonciás Napok
- Csabai pálinkafőzés
Békéscsaba díszpolgárai közül Bud János és Hazay-Sternschuss János életrajzát is közzétettük.
- Bud János (1880-1950)
- Hazay-Sternschuss János (1870-?)

Születésnapi újság - Ajándék nem csak születésnaposoknak
Könyvtárunk kedvelt szolgáltatása a Születésnapi Újság készítése, amelyet mára már
nem csak születésnapi ajándékként rendelnek meg ügyfeleink, hanem házassági
évfordulóra,
pedagógusok
ballagási
ajándékaként
is.
Szolgáltatásunk
igénybevételével lehetővé válik, hogy az ünnepelt olyan kordokumentumokba
tekintsen bele, amely a jeles napon volt aktuális. Az elkészülő ünnepi számban

lehetőség van fénykép, illetve személyes hangvételű és tartalmú anyag, ún. Gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé
teszi az ajándékot.

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Lap tetejére

IMPRESSZUM
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

