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RENDEZVÉNYEK
Marik Anikó kiállításmegnyitója a könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Marik Anikó "Az élet színei" című
festménykiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Mészáros Zsuzsanna, vizuál kulturális szakember.
Közreműködik: Gyurkó János, író, költő, zeneszerző.
A tárlat 2019. október 16-ig látogatható.
A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 17. (kedd) 17:30

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Ünnepi nyitvatartás
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk 2019. augusztus 19-én (hétfőn) és 20-án (kedden) zárva tart!
Nyitás: augusztus 21-én, szerdán 11 órakor.

Csabai szemelvények - a Békés Megyei Könyvtár új helyismereti blogja

Az alábbi linken elérhető felületen az 1869-1914 között megjelent Békés megyei újságok - elsősorban a Békés és a

Békésmegyei Közlöny - lapszámaiból közlünk válogatást a békéscsabai vonatkozású hírekből. A szövegeket mai
helyesírással, de a korabeli nyelvhasználatot megtartva közöljük.

Jaminai Könyvtár nyitvatartás
Kedves Látogatók!
A Jaminai Könyvtár augusztus 26-tól szeptember 15-ig karbantartás miatt zárva tart.
Nyitás: szeptember 16-án, hétfőn 11 órakor.
Köszönjük a megértésüket!

Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben
Szeretnénk felhívni könyvtárvezetők, kommunikációs területtel foglalkozó kollégák figyelmét
Az én könyvtáram projekt Hatékony kommunikáció közgyűjteményekben ingyenes
képzésére.
A képzés 4x2 napos, tréning jellegű, 20 fős csoportokban történik és esettanulmány
elkészítésével zárul.
A jelentkezés feltétele: felsőfokú könyvtáros szakmai végzettség, vagy felsőfokú+
segédkönyvtárosi végzettség, vagy érettségi+ segédkönyvtárosi/asszisztens végzettség.
A képzés helyszínei: Budapest (60 fő), Debrecen (20 fő), Veszprém (20 fő).
Jelentkezni az alábbi honlapon lehet.

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
Mi történt 1919 augusztusában?
A Békés Megyei Könyvtárban "100 éve történt" címmel folyamatosan frissülő
cikkgyűjtemény tekinthető meg, amelyből az érdeklődők az 1919-ben történt
békéscsabai és Békés megyei történésekből kapnak ízelítőt. Ez a gyűjtemény a
könyvtár Tumblr-oldalán is megtekinthető.
Augusztusi válogatásunk már látható a könyvtár földszinti tablóján.

Kölcsönözzön több lemezt!
A Békés Megyei Könyvtár zenei részlegének "nyitási" kedvezménye:
állományunkból augusztus 5-től 4 db DVD-film, valamint 5 db zenei CD és
hangoskönyv kölcsönözhető ki. Részlegünkön kottákat és zenei könyveket is
kölcsönözhet, emellett filmes és zenei folyóiratokat, magazinokat is olvashat. A
kedvezmény visszavonásig érvényes!

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK

Ízelítő új filmjeinkből (DVD):

Ízelítő kölcsönözhető könyveinkből:

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:

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

