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RENDEZVÉNYEK
Életvezetési Kör a Jaminai Könyvtárban
Téma: A betegségek üzenete. A betegségek hátterében meghúzódó lelki
okok.
A foglalkozást Aranykőné Sajti Julianna vezeti. A programon való
részvételt nem kell előre jelezni, minden korosztályt szeretettel várunk.
A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 16. (szerda) 17:00

Szurovecz Kitti: Lilla titka - könyvbemutató
Szeretettel meghívjuk 2020. szeptember 16-án (szerda) 18 órára a Békés
Megyei Könyvtárba Szurovecz Kitti írónő Lilla titka című könyvének
bemutatójára.
Az esemény moderátora: Kiszel Péter.
A helyszínen lehetőség lesz a könyv megvásárlására, illetve
dedikáltatására is.
A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 16. (szerda) 18:00

Ez egy nem normális szakácskönyv - könyvbemutató
Szeretettel meghívjuk 2020. szeptember 17-én (csütörtökön) 17 órára a
Békés Megyei Könyvtárba Péter Erika Prima-díjas írónő legújabb, Ez egy
nem normális szakácskönyv című könyvének bemutatójára.
Köszöntőt mond: Varga Tamás alpolgármester.
A rendezvény időpontja: 2020. szeptember 17. (csütörtök) 17:00

Stresszoldó, energetizáló torna a Jaminai Könyvtárban
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 23. (szerda) 17:00

A szervezők a programváltoztatás jogát minden esetben fenntartják!
Lap tetejére

HÍREK
BRSE 20

Online kvíz

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület alapításának 20.
évfordulója alkalmából a BRSE és a Békés Megyei Könyvtár
online kvízjátékkal kívánja összefoglalni az egyesület két
évtizedes sikertörténetét. A helyes megfejtők között BRSEajándékcsomagokat sorsolunk ki.
A kérdések megválaszolásában segítséget nyújt a BékésWiki, a
BRSE hivatalos honlapja, valamint a Sajtószemelvények a 20 év történetéből című kiállítás.
A játék időtartama: 2020. augusztus 28. szeptember 18. A sorsolás időpontja: 2020. szeptember 22. A nyerteseket emailben vagy telefonon értesítjük.
A BRSE-kvíz az alábbi linkre kattintva érhető el. Játsszanak velünk!

Sajtószemelvények a 20 év történetéből
A Sajtószemelvények a 20 év történetéből című, a Békéscsabai Röplabda
SE 20 éves sikertörténetét felelevenítő tablókiállítás a Békés Megyei
Könyvtár földszinti aulájában 2020. szeptember 26-ig tekinthető meg a
könyvtár nyitvatartási idejében.

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.

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 zenei CD-inkből:

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

