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RENDEZVÉNYEK
Nyáry Krisztián: Általad nyert szép hazát - kötetbemutató
Nyáry Krisztián író az "Általad nyert szép hazát : a Himnusz és a
himnuszok kalandos élete" című legújabb kötetének gyulai premiere után,
szeptember 1-én (kedden) 17 órától a Békés Megyei Könyvtárban tart
könyvbemutatót. A szerzővel Hevesi Judit szerkesztő beszélget.
A kötet jövő hétfőn jön ki a nyomdából, de másnap már megvásárolható
lesz a könyvtárban! Lehetőség lesz Nyáry Krisztián korábbi köteteinek megvásárlására és dedikáltatására is.
A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 1. (kedd) 17:00

Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Téma: A szeretet építőkövei: öröm és boldogság.
A foglalkozást Aranykőné Sajti Julianna vezeti. A programon való
részvételt nem kell előre jelezni, minden korosztályt szeretettel várunk.
A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 2. (szerda) 17:00-19:00

A nyár kalandjai" - Padlásterápia 4
A Lencsési Könyvtárban A nyár kalandjai" Padlásterápia 4 címmel
2020. szeptember 4-én 16:30-tól kiállítást rendezünk G. Pataki Mária
festőnő módszerével készült alkotásokból. A különteremben Dobos
Lászlóné Lenke kap lehetőséget az önálló bemutatkozásra.
A tárlatot megnyitja: Zsidov Magdolna újságíró és Dr. Ferenczi Attila főtámogató. Közreműködik: Virók Anna
(hangtál ének).
A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 4. (péntek) 16:30

Stresszoldó, energetizáló torna a Jaminai Könyvtárban
Stresszoldó torna nyújtó és lazító gyakorlatokkal.
A foglalkozást Aranykőné Sajti Julianna vezeti. A programon való részvételt nem kell előre jelezni, minden korosztályt
szeretettel várunk.

A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 9. (szerda) 17:00

Virók Anna varázshangtára
Újdonság! 2020. szeptember 10-én (csütörtökön) 18 órakor
lélek-szellemnek .

Énidő" a test-

Virók Anna varázshangtára (hangtál, táltosdob, koshi, esőbot, csörgő).
Hang(oldódjunk) a Lencsési Könyvtárban (Békéscsaba, Pásztor utca 17.).
Hozzájárulás: 2000 Ft, könyvtári tagoknak: 1500 Ft. Érdeklődni, bejelentkezni nyitvatartási időben a 66/631-675-es
telefonszámon lehet.
Varázshangtáram, valamint dalok és versek által egy háromnegyed órás hang-meditációra hívlak benneteket. A hangok
segítségével oldódjunk együtt fel, ismerjük meg a bennünk rejlő teremtő erőnket, és kapcsolódjunk az isteni Énünkhöz!
Érdemes polifoamot, párnát, takarót hozni, mert fekvő helyzetben könnyebben ellazulhatsz, de ülve is részt vehetsz a
relaxációban.
A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 10. (csütörtök) 18:00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
Lomtalanítás előtt állók figyelem!
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy amennyiben lomtalanítás alkalmával régi képeslap, meghívó, kártyanaptár,
fénykép, fotónegatív vagy egyéb aprónyomtatvány kerül kezükbe, akkor gondoljanak könyvtárunkra.
Gyűjteményünkbe szívesen fogadunk korabeli (apró)nyomtatványokat, az eddigi olvasói felajánlásokat pedig ezúton is
köszönjük!

A felújítással kapcsolatos hírek
A Munkácsy-negyed kialakítása miatt építkezés zajlik környezetünkben. A könyvtár - a Gyulai út vagy a Kossuth tér
irányából érkezve - a Csabagyöngye felőli bejáraton közelíthető meg.
A könyvtár parkolója nem használható.
2020. augusztus 3-án, hétfőn a könyvtárban megkezdődnek a fűtésszerelési munkálatok, melyek zajjal és porral
járnak.
A könyvtár szolgáltatásai továbbra is igénybe vehetők.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Könyv- és folyóiratvásár a könyvtárban
Használt könyvek vására a könyvtár nyitvatartási idejében 100 Ft/db egységáron. Ugyanitt megvásárolhatók a feleslegessé
vált folyóiratok (50 Ft/db, bekötöttek: 200 Ft/db). A kiárusítás a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes.
Lap tetejére

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Új adatbázisok könyvtárunkban
Könyvtárunkban 2020 végéig elérhető az Akadémiai Digitális Archívum
és a Szent István Társulat könyveinek adatbázisa.
Az Akadémiai Digitális Archívum a Magyar Tudományos Akadémia
szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában
megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950 1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. A
gyűjtemény 8 ezer kötetet (2,5 millió oldalt) tartalmaz.
A Szent István Társulat adatbázisa az 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az
anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal
folyamatosan, dinamikusan bővül.
Az adatbázisok a könyvtári számítógépeken, érvényes olvasójeggyel vehetők igénybe.

Xbox Klub
Gyere és játssz a barátaiddal a könyvtár moziszobájában minden
pénteken 11:00 és 18:00, valamint szombaton 14 és 18 óra között Xbox
360 Kinect konzolunkkal! A moziszobát az emeleti olvasóteremben
találod.
Ha tudod, hogy biztosan jössz, érdemes lefoglalnod a moziszobát a 66/530202-es telefonszámon. A játékkonzol használatához érvényes olvasójegy szükséges.
Bővebb információ személyesen az olvasóteremben, illetve a 66/530-202-es telefonszámon kérhető.

Lap tetejére

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő új filmjeinkből:

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

