
  

 



2 

 



3 

 

Egyéves könyvtári olvasójegy ára:  

2500 Ft 
Utánajártunk, mennyit ér ez az összeg: 

Beiratkozási díjak 1 évre: 

aktív kereső: 2500 Ft 

családi belépő (3 fő): 4200 Ft 

kedvezményes (nyugdíjas, GYES-en, GYED-en lévő, 

főállású szülő, munkanélküli): 1800 Ft 

diákigazolvánnyal rendelkező tanuló, hallgató: 1250 Ft 

 

pedagógusigazolvánnyal rendelkező: 1800 Ft 

18 éven aluli, 70 éven felüli: ingyenes 

közgyűjteményi dolgozó: ingyenes 

látássérült, hallássérült, mozgássérült, egyéb  

fogyatékkal élő: ingyenes 
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Gyakran ismételt kérdések 

 

A könyvtár épülete előtt ingyenes a parkolás? 

Parkolóink fizetősek. 

A ruhatár használatáért fizetni kell? 

Szekrényeink 100 forint bedobásával zárhatók le. A használat után visszakapja az érmét. 

Gyermekem egyedül be tud iratkozni a gyermekkönyvtárba? 

14 éven aluliak beiratkozásához a szülő vagy gondviselő jelenléte szükséges. 

Ingyenesen használhatom a könyvtárat? 

Az ingyenes regisztrációs jeggyel látogatóink a napilapok olvasására, a közösségi 

terek használatára, rendezvények látogatására és tájékoztatás igénybevételére 

jogosultak. 

Az egyes részlegek használatához mire van szükségem? 

A kölcsönzőtér és olvasóterem használatához napijegyre, látogatójegyre vagy 

olvasójegyre van szükség. A gyermekkönyvtár látogatásához a gyerekeknek 

olvasójeggyel, szüleiknek pedig legalább regisztrációs jeggyel kell rendelkezniük.  

A közösségi terek és a napilapolvasó igénybevételéhez regisztrációs jegy szükséges. 

Milyen iratok kellenek a beiratkozáshoz? 

Beiratkozáshoz személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya szükséges. 

Kedvezményes beiratkozáshoz a kedvezményre jogosító iratot (diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány, munkanélküli könyv, nyugdíjas-igazolvány) is be kell 

mutatnia. 

Folyóiratot tudok kölcsönözni? 

Igen, az olvasóteremben található folyóiratok régebbi számai kölcsönözhetők (az 

1945 után megjelent folyóiratok). Nem kölcsönözhetők: napilapok, az idei heti- és 

havilapok, helytörténeti periodikumok. 
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Gyakran ismételt kérdések 

 

Tudok otthonról hosszabbítani? 

Igen, kölcsönzéseit otthonról többféleképp is meghosszabbíthatja: telefonon a  

+36-66/530-216-os telefonszámon, e-mailben a kolcs@bmk.hu címre küldött kéréssel 

(melyben nevét és olvasójegye számát is feltünteti), vagy elektronikusan a   

http://konyvtar.bmk.hu kezdőoldalán található hosszabbítás menüpontban. 

Bankkártyás fizetésre van lehetőség? 

Egyelőre nincs ilyen lehetőség. 

Van wifi a könyvtárban? 

Nyílt wifi hálózattal rendelkezünk a könyvtár területén belül. A hálózat neve:  

Bekes Megyei Konyvtar. 

A könyvtárban lévő számítógépeken ingyenes az internethasználat? 

Naponta egyszer, 10 percet meg nem haladó időtartamra ingyenesen tudjuk 

biztosítani számítógépeinken az internethasználatot. 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum felvételei visszanézhetők a könyvtárban? 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 2006 óta digitálisan rögzíti és online 

hozzáférhetővé teszi a magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb 

lefedettségű kereskedelmi televíziók magyar gyártású műsorait. Az archívumban 

tárolt műsorszámok visszanézhetők a könyvtár moziszobájában.  

Terembérlésre van lehetőség? 

Terembérléssel kapcsolatban, kérjük, a +36-66/530-201-es telefonszámon érdeklődjön. 

Az eladó könyvek közül lehet lista alapján is válogatni? 

Eladó könyveinkről nincs listánk. 

http://konyvtar.bmk.hu
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Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a 

könyvtár szívesen fogad feleslegessé vált 

képeslapokat, kártyanaptárakat, fényképeket  

és fotónegatívokat. Az eddigi felajánlásokat 

ezúton is köszönjük! 

Ne maradjon le a legfontosabb híreinkről! 

Amennyiben szeretné elsőként megtudni, hogy Grecsó Krisztián mikor látogat újra 

könyvtárunkba, továbbá szeretne értesítést kapni rendezvényeinkről, 

kedvezményeinkről és újdonságainkról, akkor a http://konyvtar.bmk.hu/hirlevel 

oldalon iratkozzon fel hírlevelünkre. 2 hetente, csütörtökönként küldjük elektronikus 

hírlevelünket, figyelje a postaládáját! 

http://konyvtar.bmk.hu/hirlevel
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Europe Direct Békés – Segítünk eligazodni! 

A Békés megyei iroda a megnyitása óta a lakosság Európai Unióval kapcsolatos 

információigényét hivatott kielégíteni, segítséget nyújtva az EU-val kapcsolatos 

kérdések megválaszolásában (utazás, tanulás, munkavállalás). Az irodának a  

Békés Megyei Könyvtár ad otthont. 

 

Szolgáltatások 

 információszolgáltatás hagyományos és elektronikus forrásokból 

 információs anyagok terjesztése 

 rendezvények, vetélkedők, kiállítások, iskolai programok szervezése 

 uniós dokumentumgyűjtemény kölcsönzése, helyben használata 

 internethasználat naprakész információk lekérése érdekében 

 adatbázisok használata: EU-val kapcsolatos statisztikák, jogszabályok, híranyagok 

 

Elérhetőségek: 

Tel: +36-66/530-215 

Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. (A Békés Megyei Könyvtár földszintjén.) 

Web: https://ed.bmk.hu 

E-mail: bekescsaba@europedirect.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectBekescsaba 

https://ed.bmk.hu
https://www.facebook.com/EuropeDirectBekescsaba
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A Europe Direct Békés mindenkit szeretettel vár a Csabai Rendezvénypajtában  

2021. szeptember 19-én, vasárnap tartandó családi napjára. 

Programok: 

10:00-tól - Uniós futás a Maradj Lendületben Sportegyesület szervezésében. 

10:00–12:00 - Kutyabarát programok a Táliber Alapítvány szervezésében. 

11:00–11:30 - Csikung (lazító átmozgatás, meridiántorna) Horváth Zsolttal nem csak futóknak. 

14:15–14:45 - Gyermekjóga Horváth Nauzikával. 

15:00–16:00 - Zenél a Lackás Akusztik. 

16:00–17:00 - Együtt sikerülhet! - a Mosolyra Hangolók kecskeméti együttes zenés interaktív 

koncertje gyermeknek játékkal, mesével, zenével. 

További, egész nap zajló programok: Zöld Sziget Játszóház - a Fenntartható Térségért 

Alapítvány környezettudatosságra nevelő játékaival, arcfestés, egészségügyi szűrések a 

Generali szűrőbuszoknál, könyvcserebere - a Békés Megyei Könyvtár Digikompjánál, Tóbiás és 

Balambér - közlekedési élményprogram, a Békéscsabai Darts Egyesület bemutatója, darts 

gyakorlási lehetőség, kézműves termékek vására - 30 kézműves kínálja portékáit. Lesznek 

szappanok, szörpök, táskák, fonott kosarak, ajándéktárgyak, amigurumi, drótból, gyöngyből 

és ásványból készült ékszerek, népviseletek, mézeskalácsok, szőnyegek, kosarak, chilis 

készítmények, aszalványok, tökmagolajok, mézek, száraztészták, sajtok, kolbászok stb., uniós 

kvízek nyereményekért, minden az Erasmus+ programról - külföldi ösztöndíj lehetőségek a Gál 

Ferenc Egyetem Gazdasági Karán, játékos nyelvi kvízek nyereményekért, strandröplabda, 

trambulin, pingpong, teqball. 

MINDEN PROGRAM INGYENES! 

Parkolási lehetőség a CsabaPark előtti parkolóban. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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Önkiszolgáló kölcsönzés 

Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők az olvasójegyszám és jelszó (születési hónap és 

nap) megadása után érintésmentesen tudnak kölcsönözni és meglévő kölcsönzést 

hosszabbítani a könyvtár földszintjén található automatánál. 
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Jó idő esetén kültéri játékok használhatók (pingpong, malom, sakk)  

a Békés Megyei Könyvtár felújított udvarán. 
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Digilépcső – könyvtári kuckó fiataloknak 

Könyvtárunk számára fontos az ifjúság megszólítása és olvasóvá nevelése. A diákok 

igényei alapján kialakított közösségépítő, funkcionális terünk a kölcsönzőtérben 

található. Itt érhetők el a fiatalabb korosztálynak szóló témacsoportok (romantikus és 

fantasztikus irodalom, képregények), valamint az ifjúsági folyóiratok és magazinok. 

Lehetőség van saját laptop használatára, telefontöltésre, továbbá ingyenes  

wifi-hozzáférés is biztosított. A Digilépcsőn a kikapcsolódás mellett kiscsoportos 

munkára is lehetőség van. Babzsákfotelekkel, kényelmes ülősarkokkal, valamint 

otthonosan kialakított térrel várjuk suli után a fiatalokat! Képregényeink listája:  

https://moly.hu/polcok/kepregenyek-a-bekes-megyei-konyvtarban 

https://moly.hu/polcok/kepregenyek-a-bekes-megyei-konyvtarban
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Ha csendben, zavartalanul szeret olvasni, tanulni, keresse új, meghitt könyvtári 

sarkunkat az olvasóteremben, melyet a Könyvtártámogató Alapítvány részére 

felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából tudtunk berendezni. 
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Közösségi szolgálat a könyvtárban 

A Békés Megyei Könyvtárban lehetőség van a kötelező 50 órás iskolai közösségi 

szolgálat teljesítésére. A tanulók megismerhetik a könyvtári munkafolyamatokat, a 

szolgáltatásokat, bepillantást nyerhetnek az intézmény működésébe, tapasztalatot 

szerezhetnek a könyvtár közösségi tér funkciójáról. 

Tevékenységek: 

 állomány betűrendezése (könyvek, CD-k, DVD-k), 

 aprónyomtatványok rendezése, 

 ajánlók írása: könyv, film, zene, társasjáték, 

 könyvek radírozása, javítása, 

 rendezvények segítése (útbaigazítás, szórólapozás, pakolás), 

 foglalkozások segítése (Digilabor, kézműves foglalkozások, szakkörök), 

 szolgáltatások népszerűsítése (önkölcsönző, Laptapír online magazinok). 

Kapcsolattartó: Csicsely Ildikó (telefon: +36.66/530-211, e-mail: i.csicsely@gmail.com) 
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Születésnapi újság – újdonság! 

A füzetes, dossziés és műbőrkötéses kivitel mellett immár képkeretbe helyezve is 

megrendelheti a jeles napon megjelent újság első oldalát. Az címlapon 

elhelyezzük az ünnepeltről szóló gólyahírt és a színes gyerekkori fotót, kinyomtatjuk 

A3-as papírra, és képkeretbe helyezzük. A képkeret kiválóan mutathat az ünnepelt 

szobája vagy irodája falán! Bővebb információ honlapunkon olvasható:  

http://konyvtar.bmk.hu/szuletesnapi-ujsag 

http://konyvtar.bmk.hu/szuletesnapi-ujsag
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Válassza Ön is a Békés Megyei Könyvtár Digitalizáló Műhelyét! 

Könyvtárunk olvasótermében digitalizálunk családi fotókat, albumokat, régi könyveket, 

tervrajzokat és grafikákat. Többféle archiváló gép áll rendelkezésünkre, a fotónegatívtól az 

A2-es méretű tervrajzokig tudunk kiváló minőségben digitalizálni. Gépparkunkban 

megtalálható többek között az Epson V500 A4-es fotószkennere, a Contex IQ FLEX A2 

síkágyas mérnöki szkennere, a Zeutschel OS 12002 könyvbölcsős dokumentumarchiváló 

gépe és a Plustek A3-as síkágyas készüléke. 

A digitalizált képek 200 DPI felbontásúak, ettől eltérő minőségű felbontást egyeztetést 

követően kérhet. 

Bakelitlemez (LP) digitalizálása: 400 Ft/lemez 

Hangfelvétel digitalizálása: 400 Ft/kazetta 

A digitális másolatot egyeztetés szerinti határidőre készítjük el.  

Dokumentumtípus M.e. Digitalizálás  Szerkesztés  Retusálás  Karakterfelismerés Korrektúra  

Dia Db 20 Ft 100 Ft 300 Ft – – 

Fotó Db 20 Ft 100 Ft 300 Ft – – 

A4 Oldal 20 Ft 100 Ft – 40 Ft 60 Ft 

A3 Oldal 100 Ft 200 Ft – 80 Ft 120 Ft 

A2 Oldal 400 Ft 200 Ft – 300 Ft 300 Ft 
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Foglalkozásajánló  

2021 ősz 

A 2021–2022-es tanévben szeretettel várjuk az óvodás csoportokat, általános- és 

középiskolás osztályokat, valamint az óvónőket és pedagógusokat könyvtárunk 

foglalkozásaira. A programokon érvényes olvasójeggyel ingyenes a részvétel, de egyes 

foglalkozásoknál anyagárat számolunk fel, melyekről a megjelölt elérhetőségek 

valamelyikén kérhető tájékoztatás. A könyvtárba történő beiratkozás a 14. életévüket 

betöltött látogatók számára a központi regisztrációs pultnál történik. 14 éven aluliak 

beíratása a gyermekkönyvtárban lehetséges. 18 éven aluliak ingyenesen iratkozhatnak 

be, pedagógusigazolvánnyal fél évre 1200 Ft, egy évre 1800 Ft az beiratkozás ára. 

További információ: http://konyvtar.bmk.hu/beiratkozas 

 

Az alábbi színkódokkal jelezzük, hogy a foglalkozást mely korosztálynak ajánljuk: 

Óvodások számára ajánlott. 

Alsósoknak ajánlott. 

Felsősöknek ajánlott. 

Középiskolásoknak ajánlott. 

Óvónőknek, pedagógusoknak ajánlott. 

http://konyvtar.bmk.hu/beiratkozas
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Mesejárat 

A Békés Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára 

2014-ben indította el a Mesejárat 

elnevezésű programját. A Mesejárat célja 

a gyermekkönyvtár bemutatása az 

óvodák nagycsoportosai számára.  

A foglalkozás során beszélgetünk a 

könyvtárról és a beiratkozásról, majd 

mesélünk és játszunk a gyerekekkel. 

Természetesen lapozgatható könyveket is 

viszünk a foglalkozásra. Jelentkezésnél az intézmény és a csoport nevének,  

valamint a kapcsolattartó személy adatainak megadása szükséges. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

45 perc 

Létszám 

Max. 25 fő 

Jelentkezés 

+36-66/530-212  



23 

 

Robotika kicsiknek 

Az ovis robotikafoglalkozáson a kicsik 

megismerkedhetnek robot barátainkkal: 

Méhecskével (Bee-Bot), Egérkével (Robot 

Mouse), Lolkával és Bolkával (Dash 

Robotok), valamint Zappal. Játékaink 

tökéletes eszközül szolgálnak az irányok és 

a s zámok megismeréséhez,  a 

programozás, valamint a logikus 

gondolkodás elsajátításához. A gyerekek 

kipróbálhatják a programozható 

játékrobotokat, továbbá megmutatjuk, hogyan oldhatnak meg logikai feladatokat a 

segítségükkel. A foglalkozásra óvodai csoportok jelentkezését várjuk. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

30 perc 

Létszám 

Ovis csoport 

Jelentkezés 

digilabor@bmk.hu 
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Diafilmvetítés 

Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat, 

illetve a nosztalgiázni vágyókat a 

gyermekkönyvtár diavetítéseire! A diafilm 

valamennyi korosztály számára önfeledt 

szórakozást biztosít, a vetítés kiváló 

lehetőség arra, hogy megismertessük a 

felnövekvő generációt ezzel a műfajjal. 

Ízelítő gyűjteményünkből: Babszem Jankó, 

Bogyó és Babóca, Brémai muzsikusok, 

Csodaautó, Frakk és a lusta macskák, 

Hamupipőke, Kele, Misi mókus kalandjai, Süsü, a sárkány, A török és a tehenek, Vízipók 

– Csodapók, Vuk I., II. A vetítést követően lehetőség van beszélgetésre, játékra, és 

természetesen könyvek lapozgatására. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

30-45 perc 

Létszám 

Max. 25 fő 

Jelentkezés 

+36-66/530-212  
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Mesék a cicákról 

2021. szeptember 6. és október 30.  

között a könyvtár első emeletén, a 

gyermekkönyvtárral szemben kiállítás 

látható olvasóink és munkatársaink cicás 

tárgyaiból. A kiállítás idején mesés 

programokat kínálunk óvodai és alsó 

ta go za tos  c s o p or tok  s z ám ár a : 

papírszínházi mesék (Csizmás kandúr,  

A brémai muzsikusok és A soknevű 

macska) és cicás diafilmek (Csizmás 

kandúr, Cikicakk, Frakk és a lusta macskák, Kacor király, Sicc Afrikában) 

megtekintésére van lehetőség. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

45-60 perc 

Létszám 

Max. 25 fő 

Jelentkezés 

+36-66/530-212  



26 

 

Papírszínház 

A papírszínház (kamishibai) Japánból 

származik, lényege, hogy az előadó 

képekkel szemlélteti a szóban elhangzó 

történetet. Egy-egy előadás a hallgatóság 

és a mesélő számára is egészen 

varázslatos élményt képes nyújtani.  

A mesék rajzai, illusztrációi nagyalakúak, 

így a történetek nagyobb közönségnek is 

mesélhetők. Valamennyi korosztály 

számára rendelkezünk hosszabb-rövidebb 

mesékkel. A mesélést követően lehetőség van a látottak, hallottak megbeszélésére, 

továbbá játékra, közös alkotásra. Ízelítő meséinkből: A csillagszemű juhász, Hófehérke, 

Bújócska, A tavaszi nyúl, A kék ló. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

30-60 perc 

Létszám 

Max. 25 fő 

Jelentkezés 

+36-66/530-212 
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Zoli kütyübuheráló klubja 

Elektronikai foglalkozást szervezünk 

kezdőknek, főleg 10-12 éveseknek a  

Békés Megyei Könyvtár Digilaborjában  

2021. szeptember 23-tól kéthetente 

délután 5 órai kezdéssel másfél órán 

keresztül . A foglalkozássorozaton 

megtanuljuk az elektronika alapjait, 

áramkört építünk LittleBits és Micro:Bit 

segítségével. A LittleBits egy olyan oktatási 

célú játék, mellyel percek alatt új 

találmányok építhetők a semmiből. A 

Micro:Bit segítségével saját áramkört 

hozhatunk létre játékos formában. A helyek száma korlátozott, a foglalkozásokon  

6 tanulóval tudunk egyszerre dolgozni. 

Időpont 

2021. szeptember 23-tól  

kéthetente 17:00 

Időtartam 

90 perc 

Létszám 

Max. 6 fő 

Jelentkezés 

digilabor@bmk.hu 
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Levi robotidomító iskolája 

Robotika foglalkozást szervezünk 10-12 

éveseknek a Békés Megyei Könyvtár 

Digilaborjában. A foglalkozássorozaton 

(2021. szeptember 14-től kéthetente) 

megtanuljuk a robotika alapjait, a 

könyvtár mBotjainak programozását.  

Az mBot robot egy mobileszköz (tablet 

vagy okostelefon) segítségével is 

vezérelhető. A foglalkozás során 

megismerkedünk a programozásához 

szükséges grafikus felülettel, illetve az 

Arduino szöveges programozási nyelvvel. A helyek száma korlátozott,  

a foglalkozásokon 6 tanulóval tudunk egyszerre dolgozni. 

Időpont 

2021. szeptember 14-től  

kéthetente 17:00 

Időtartam 

90 perc 

Létszám 

Max. 6 fő 

Jelentkezés 

digilabor@bmk.hu 
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Videójáték 

Gyere és játssz a barátaiddal a könyvtár 

moziszobájában Xbox 360 Kinect  

és PlayStation 4 Pro VR konzolunkkal! 

Próbálj ki olyan exkluzív PS4-játékokat  

mint a God of War, a The Last of Us, a 

Marvel's Spider-Man vagy a Gran Turismo 

Sport. A Just Dance ritmusjátékkal akár  

6-an is megmérkőzhettek egymással. A 

VR szettel magadra öltheted Vasember 

páncélját, de egy cápatámadásnak is 

részesévé válhatsz. A PlayStation VR  

12 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. A moziszoba az emeleti 

olvasóteremben található. 

Időpont 

hétfő 14:00–18:00, kedd–péntek 

11:00–18:00, szombat 14:00–18:00 

Időtartam 

Egyeztetés szerint 

Létszám 

1–6 fő 

Jelentkezés 

+36-66/530-202  
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MakeyMakey „banánzongora”  

A MakeyMakey egy olyan elektronikai 

alapelem, mellyel a mindennapok  

során használt tárgyakat tudjuk a 

számítógéphez csatlakoztatni. Az 

áramköri lapot, krokodil csipeszeket, USB 

kábelt tartalmazó elektronikai készlettel 

áramköri és elektronikai ismeretek 

szerezhetők játékos eszközkészítés közben. 

A laptop vezérlőjeként banánt, Play-doh  

gyurmát, grafittal színezett papírlapot 

vagy egy pohár vizet is használhatunk. Az eszközzel kedvelt Scratch játékokat 

irányíthatunk, miközben megismerkedünk a kódolással. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

90 perc 

Létszám 

Max. 15 fő 

Jelentkezés 

digilabor@bmk.hu 
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Helytörténeti fotós szakkör 

A foglalkozás során megismerkedünk a 

fotózás alapjaival, majd a gyakorlatban 

hasznosítjuk a megszerzett ismereteket. 

Kérjük, fotózásra alkalmas, feltöltött 

eszközt (telefon, tablet, fényképezőgép) 

hozzatok magatokkal. A szakkör 

keretében azt is megmutatjuk, hogyan 

szerezhettek bővebb információkat a 

lefotózott épületekről, szobrokról, 

helyszínekről a könyvtár helyismereti 

gyűjteménye, illetve elektronikus adatbázisaink segítségével. Az alkalmakat közös 

képértékeléssel zárjuk. Igény esetén képszerkesztési alapokról és fotótárolási 

praktikákról is szó lesz. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

60-120 perc 

Létszám 

Max. 6 fő 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 
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Csabai kalandozások  

A telefonon és tableten kipróbálható játék célja 

Békéscsaba helyi jelentőségű értékeinek 

megismertetése. Játékunk 5 séta során 

kalauzolja végig Békéscsabán az érdeklődőket. 

Megismerteti templomainkat és azok történetét. 

A 101. császári és királyi gyalogezredről szerezhet 

fontos információkat. Ha szereti a művészeteket, 

végigjárhatja a Munkácsy Mihályról elnevezett 

városnegyed helyszíneit. Az ötödik sétán a 

csabai népi építészet sajátosságairól tudhat 

meg hasznos információkat. Minden helyszínhez 

szöveges leírás és 1-1 kérdés tartozik, utóbbi segítségével tesztelheti, hogy ismeri-e az adott 

helyszínt. A kérdések megválaszolásához a leírások tanulmányozása mellett célszerű személyesen 

ellátogatni az állomásokra – a tájékozódást térkép segíti. A portál a jatek.bmk.hu címen érhető el. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

Min. 60 perc 

Létszám 

Korlátlan 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 

https://jatek.bmk.hu/
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Társasjáték 

Társasjátékaink minden korosztály számára 

hasznos kikapcsolódást biztosítanak. 

Gyűjteményünkben a  klasszikus játékok 

mellett (Activity, dominó, sakk) programozós 

(Robot teknősök, Code Master) , 

ügyességfejlesztő (Bubbles, Twin it!), logikai 

(Anti-Virus, Chocolate Fix, Dr. Eureka) és 

kvízjátékokkal (BrainBox Matematika 

k ics iknek , B ra inBox Ta lá lmányok) 

rendelkezünk. 3-5 fős csapatok számára 

ideális választás az Escape Room 

társasjáték, mely 4 izgalmas, kihívásokkal teli szabadulós játékot tartalmaz (Szökés a 

börtönből, Vírus, Az atombomba, Az azték templom). A készletek nem kölcsönözhetők, 

csak a Digilaborban használhatók. A játékban a jelenlévő játékmester nyújt segítséget. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

60-90 perc 

Létszám 

1-10 fő 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 
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Világító képeslap készítése 

Egy világító képeslap elkészítésével pár 

perc alatt sajátíthatók el az elektronikai 

alapismeretek.  Ajándéktárgyakat 

csinálhatunk, miközben észre sem vesszük, 

hogy a technika vagy fizika órán 

tanultakat alkalmazzuk a gyakorlatban. A 

kihajtható képeslap belsejébe kerül az 

egészen egyszerű részekből álló áramkör 

(rézszalag, LED, elem). A külső oldalon  

egy-egy helyi épület szerepel: az 

Evangélikus Kistemplom, a vasútállomás vagy a Békés Megyei Könyvtár. A hátoldalra 

rövid, szöveges ismertetőt nyomtatunk, QR-kód segítségével a BékésWiki helyismereti 

enciklopédiához irányítunk. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

45 perc 

Létszám 

Korlátlan 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 
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Digitális történetmesélés 

A LEGO Story foglalkozásra többszörösen 

igaz, hogy itt élmény a tanulás! A program 

kezdetén egy kalandos történettel 

ismerkedhetnek meg a résztvevők.  

A történet szereplőit és helyszíneit LEGO 

elemek felhasználásával keltik életre a 

csoportok. A jelenetekből végül digitális 

eszközökkel képregényt készítenek.  

A digitális történetmesélés amellett, hogy 

izgalmas kikapcsolódási lehetőség, a szövegértési és digitális kompetencia  

mellett a vizuális, a dramaturgiai és a kommunikációs készségeket is fejleszti. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

90-120 perc 

Létszám 

Max. 15 fő 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 
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Könyvtárismereti óra 

A foglalkozás célja, hogy a tanulók 

feltérképezzék a Békés Megyei Könyvtár tereit 

a Digilabor könyvtári alkotóműhelytől kezdve 

a tömörraktáron át az 1851 előtt megjelent 

könyvritkaságokat őrző Régi Könyvek és 

Kéziratok Különgyűjteményéig. A bemutató 

során a diákok gyakorlatot szereznek a 

könyvhasználatban, megismerkednek a 

könyvtár hagyományos és elektronikus, akár 

otthonról is elérhető szolgáltatásaival. 

Bemutatjuk gyűjteményeinket, a különféle 

dokumentumtípusokat (könyvek, folyóiratok, képregények, kották, CD-k, DVD-k), a könyvtári 

katalógust, az önkölcsönző terminált és a Laptapír digitális magazingyűjteményt. A foglalkozás 

végén lehetőség van videójátékaink kipróbálására. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

45 perc 

Létszám 

Max. 30 fő 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 
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Robotika és szövegfeldolgozás 

Keltsd életre a könyveket! A program célja 

a résztvevő 5-8. osztályos gyermekek 

komplex kompetenciafejlesztése egy 

ötalkalmas foglalkozássorozat keretében. 

A program javasolt létszáma 10-15 fő.  

A foglalkozássorozat keretében a 

résztvevő gyermekek megismerik vagy 

felelevenítik Antoine de Saint-Exupéry: A 

kis herceg című művét, értelmeznek  

és megvitatnak egyes emblematikus 

részleteket, majd ezeket a jeleneteket ArTeC robotok építésével és programozásával 

életre keltik. A foglalkozás kérhető Egri Csillagok, János vitéz, Mátyás király tematikával is! 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

90 perc 

Létszám 

10-15 fő 

Jelentkezés 

digilabor@bmk.hu 
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Micro:Bit programozás 

Elektronikai foglalkozást szervezünk 

kezdőknek, főleg 10-14 éveseknek  

a könyv tár  D ig i l abor jában.  A 

foglalkozássorozaton játszva tanulhatók 

meg az elektronika alapjai, áramkört 

építünk Micro:Bit segítségével. A Micro:Bit 

egy kisméretű, programozható panel, 

beépí tett szenzorokkal  ( i ránytű, 

gyorsulásmérő, fényérzékelő), LED-mátrix 

kijelzővel, ki- és bemeneti csatlakozókkal, 

Bluetooth technológiával. Az eszközt a Scratch környezethez hasonlóan egyszerű, 

grafikus blokknyelv segítségével is programozhatjuk. 

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

90 perc 

Létszám 

Max. 15 fő 

Jelentkezés 

digilabor@bmk.hu 
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Zenei/podcast stúdió 

A foglalkozás elsősorban azoknak a 

diákoknak nyújt segítséget, akik 

elektromos hangszereken játszanak  

és digitális formátumban szeretnék  

rögzíteni a zenéjüket. Érdekes lehet a  

foglalkozás azoknak a fiataloknak, akik 

belekóstolnának a podcastek, vlogok 

világába, és saját műsort készítenének. A 

programot rövid időtartammal, másfél 

órás kivitelben is meg tudjuk tartani, de az 

ismeretek elsajátításához ideálisabb egy ötalkalmas foglalkozássorozat.  

A végeredmény nyilvánosságra hozható, de beépíthető iskolai projektmunkába is.  

Időpont 

Egyeztetés szerint 

Időtartam 

90 perc 

Létszám 

Max. 2 fő 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 
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Varrótanfolyam kezdőknek 

Folytatódik a népszerű varrótanfolyam a 

Békés Megyei Könyvtárban! Szeptemberben 

bevásárlótáska, kenyeres tasak és uzsonnás 

zsák készí thető Éva kol léganőnk 

irányításával. További várható tematika: 

október (bevásárlótáska, uzsonnás zsák, 

könyvtartó), november (bevásárló táska, 

könyvtartó, mikulás zsák), december 

(bevásárlótáska, könyvtartó, ajándék tasak). 

Figyelem! Előzetes bejelentkezés szükséges a 

66-530-216-os telefonszámon. Egy időpontra 

2 fő jelentkezését tudjuk fogadni. Egy fő 

három alkalomra regisztrálhat, a részvételi díj 300 Ft/alkalom. Varrógépet biztosítunk.  

Kérjük, varrnivalót hozzanak magukkal. 

Időpont 

Kedd és szerda  

9:00–11:00, 13:00–15:00 

Időtartam 

120 perc 

Létszám 

Max. 2 fő 

Jelentkezés 

+36-66/530-216 
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Rongyhorgolás 

2021. október 2-án és október 9-én 

szombaton 14:00 és 17:00 óra között 

rongyhorgolás foglalkozásra várunk minden 

érdeklődőt a könyvtár Digilaborjába!  

A délután folyamán elsajátítható a 

rongyhorgolás technikája, mely segítségével 

régi pólókból, nadrágokból szőnyeg, táska 

készíthető. Kérjük, használt pamutruházatot 

(póló, nadrág, leggings) mindenképp 

hozzanak magukkal. A szükséges eszközöket 

(horgolótű, olló, centi) biztosítjuk. Az újrahasznosítás szellemében ne dobja el régi, megunt 

pólóját vagy nadrágját, hozza el a könyvtárba, és horgoljon együtt Évivel! 

Időpont 

Október 2. és 9. 14:00-17:00 

Időtartam 

180 perc 

Létszám 

 

Jelentkezés 

bmk@bmk.hu 



42 

 

Kedvet kapott valamelyik foglalkozásunkhoz? Szívesen használná a könyvtárban elérhető 

adatbázisokat? Képregényt kölcsönözne?  

Most díjmentesen az olvasónkká válhat! 

Nem kell mást tennie, vágja ki és váltsa be az alábbi kupont az Országos Könyvtári Napok 

ideje alatt (2021. október 4–9.) a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Az ingyenes könyvtári beiratkozásra az érvényes olvasójeggyel nem rendelkezők jogosultak. 

 

Országos Könyvtári Napok 2021 

(október 4–9.) 

Részletek hamarosan... 
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Arcanum Digitális Tudománytár 

Magyarország legnagyobb, folyamatosan bővülő digitális sajtóadatbázisában az 

elmúlt évszázadok újságjainak, magazinjainak több tízmillió oldalában kereshet, 

böngészhet, legyen szó napi- vagy hetilapokról, sportújságokról vagy női 

magazinokról. 

Az adatbázis használata a Békés Megyei Könyvtár számítógépein érvényes 

olvasójeggyel rendelkező látogatóink számára díjmentes. 

 Több tízmillió oldal: a folyamatosan bővülő adatbázisunkban tudományos és 

szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus 

könyvgyűjtemények legjava áll rendelkezésére. 

 Teljes szövegű keresés: a dokumentumok minden szava, kifejezése, személy- 

és helységnevei könnyen, gyorsan kereshetők, így Önnek csak a források 

értékelését és a következtetések levonását kell elvégeznie. 

 Mesterséges intelligenciával felvértezett arcfelismerés: egy fotó feltöltésével 

megtalálhatsz bárkit a sok millió sajtófotó és könyvillusztráció között. 
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„Egy esős napon elbóbiskolsz a könyvtárban, és annak egy kifordított, feje tetejére 

állított, álomvilágbeli változatában térsz magadhoz. Ahhoz, hogy kijuss, egy sor 

feladványra kell megoldást találnod...”  

A könyvtár digitális szabadulószobája, az Álomcsapda otthonról játszható,  

15 feladványt és rejtvényt tartalmaz, ráadásul ingyenesen kipróbálható. 

 

„A szöveg megfogalmazása nagyon átható,  

könnyen bele tudja élni magát az ember.” 

„ A képek mindig jól passzolnak az aktuális 

feladathoz.” 

 

Szakadjon ki az egyszerű hétköznapokból és 

repüljön el egy álomvilágba. Kattintson és játsszon! 

http://konyvtar.bmk.hu/alomcsapda
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Elektronikus újságok ingyen a könyvtárból! 

Olvasson folyóiratokat a Békés Megyei Könyvtárban elektronikusan! Egy egyszeri 

regisztrációt követően saját eszközén (laptop, okostelefon, tablet) férhet hozzá 

kedvenc újságjaihoz, magazinjaihoz, és olvashatja azokat online a könyvtári wifin 

keresztül. A szolgáltatás a napilapolvasóban kihelyezett számítógépen regisztráció 

nélkül is elérhető. 

 A Laptapíron hozzáférhető újságok száma folyamatosan növekszik, nagyjából 

2000 lapszám közül válogathat! 

 Egyes magazinok esetén akár 10 évre visszamenőleg, több száz magazin 

közül választhat kedvére való olvasmányt. 

 Ízelítő az online magazinokból: Chip, BBC Histroy, Motorrevü, IPM Történelem, 

Glamour, Éva, Joy, Zöld & Fehér, Veterán Autó és Motor, IPM Univerzum, Jóga 

Útja, Auto Bild, IPM Amatőr Tudomány. 
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A MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás) az Akadémiai Kiadó  

2016-ban indult online okoskönyvtára, ami több száz magyar nyelvű kézikönyvet, 

szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz a legkülönbözőbb 

tudományterületekről a biológiától a zenetudományig; teljes szöveggel, kereshető, 

jegyzetelhető, hivatkozható formában. 

A Békés Megyei Könyvtár számítógépein az adatbázis teljes tartalma szabadon 

elérhető az  érvényes olvasójeggyel rendelkezők számára.  

Nézzen szét a MeRSZ virtuális könyvespolcán és kattintson az Önt érdeklő sorozatra, 

témára, kiadványra! 
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Pedagógusok, diákok figyelem!   

Digitális oktatási tananyagjaink a pedagógusok, szakemberek munkáját teszik 

hatékonyabbá, a játszva tanulás élményét biztosítják az iskolai, könyvtári és múzeumi 

foglalkozások keretein belül. Mivel az interaktív oktatási anyagok online módon 

jelennek meg, így bárki számára szabadon hozzáférhetők. 

A Munkácsy Mihály festészete c. tananyag célja, hogy bemutassa Munkácsy Mihály 

munkásságát, festészetének fontosabb állomásait, jelentősebb alkotásait, és kevésbé 

ismert festményeit. A tananyaghoz kapcsolhatók a Munkácsy Mihály Békés 

megyében és a Munkácsy Mihály élete című tananyagok, így a világhírű festőművész 

teljes élete, munkássága komplexen megismerhető, feldolgozható. 

A Kner Imre és Izidor c. digitális tananyag a Kner család nyomdájának és viharos 

életének megismerését, a könyvtörténet egy fontos fejezetének bemutatását teszi 

lehetővé játékos formában. 

A Békés vármegye leghíresebb építésze, Wagner József c. oktatási csomag a 

mezőberényi születésű Wagner József (1861–1917) életét és munkásságát kívánja 

bemutatni, akinek nevéhez számos köz- és magánépület fűződik.  
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Angol 

Angol–magyar nagyszótár 

Angol–magyar szótár (hangos kiejtéssel) 

Magyar–angol nagyszótár 

Magyar–angol szótár 

Angol–magyar műszaki szótár 

Angol–magyar pénzügyi szótár 

Magyar–angol környezetvédelmi értelmező szótár 

Német 

Német–magyar nagyszótár 

Német–magyar szótár 

Magyar–német nagyszótár 

Magyar–német szótár 

Német–magyar műszaki szótár 

Francia 

Francia–magyar nagyszótár 

Magyar–francia nagyszótár 

Magyar egynyelvű 

A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

Akadémiai helyesírási szótár (új kiadás) 

Idegen szavak és kifejezések szótára 

Magyar értelmező kéziszótár 

Magyar szinonimaszótár (új, bővített kiadás) 

Pszichológiai lexikon 

 

Olasz 

Olasz–magyar szótár 

Magyar–olasz szótár 

Orosz 

Orosz–magyar szótár 

Magyar–orosz szótár 

Spanyol 

Spanyol–magyar szótár 

Magyar–spanyol szótár 

Holland 

Magyar–holland kéziszótár 

Latin 

Magyar–latin kéziszótár 

Svéd 

Svéd–magyar kéziszótár 

Kínai 

Kínai–magyar szótár 

Szlovén 

Magyar–szlovén nagyszótár 

Az Akadémiai Kiadó szotar.net online szótárszolgáltatása 2018 közepétől már 12 nyelven 

nyújt gyors és pontos segítséget minden szótárazónak. Webes böngészőből, mobil 

applikációban vagy akár MS Office bővítményként is használható. Érvényes 

olvasójeggyel rendelkezőknek ingyenes hozzáférést biztosítunk a könyvtár számítógépein. 

 

 folyamatosan bővülő adatbázis (szótárak 2020-től már 12 nyelven) 

 állandóan frissülő tartalom (2019-től új magyar helyesírási szótár) 

 optimalizált online elérés minden eszközről 

 megújult webes felület és applikációk 

 kényelmes használat az Office programokon belül 

 egyszerű és gyors keresés akár több szótárban egyszerre 

Az adatbázisban elérhető szótárak: 
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BMK Távoktatási Portál 

A könyvtár távoktatási felületén (e-learning) egyszeri rövid, ingyenes regisztrációt 

követően hozzáférést biztosítunk a Digitális képek és a Digitális videó  

- videókonferencia elnevezésű online tananyagokhoz. Az ismeretek elsajátítását 

multimédiás elemek segítik. Az anyag elsajátítása a témák végén található 

kérdésekkel ellenőrizhető. 

Digitális képek tananyag 

A tananyag célja, hogy átfogó képet adjon a digitális képek készítéséről és 

használatáról. Megismerhetők a képalkotó eszközök, a képformátumok, a digitális 

képek tárolásának módjai, a képkeresési technikák, képszerkesztő programok, digitális 

képkorrekciók.  Segíti összetett képkompozíciók, valamint bannerek és plakátok 

elkészítését. 

Digitális videó - videókonferencia tananyag 

Főként digitális videó, animáció és videókonferencia témakörökben nyújt elméleti és 

gyakorlati ismeretek. Megismereti a videófájl-formátumokat, a videószerkesztő 

programokat, a videókonferencia alapjait, továbbá a Zoom használatát. 

Távoktatási felületünk a https://tavoktatas.bmk.hu/ címen érhető el. 

https://tavoktatas.bmk.hu/
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Virtuális kiállítások 

A Békés Megyei Könyvtár jóvoltából immár kilenc virtuális kiállítás tekinthető meg 

otthonról. Az online tárlatok a konyvtar.bmk.hu/virtualis-kiallitasok címen érhetők el. 

 1956 Békés megyében: válogatás korabeli röplapokból, napilapokból, 

könyvekből és tanulmányokból. 

 Az 1956-os forradalom Békés megyei emlékhelyei: összegyűjtöttük a 

megyénkben található emléktáblákat, szobrokat, sírokat. 

 Beethoven 2020: a virtuális kiállítás bemutatja a német zeneszerző, 

zongoraművész életének fontosabb állomásait és műveit. 

 Emlékek az első világháborúból: válogatás tábori levelezőlapokból és 

képeslapokból.  

 Emlékezzünk a második világháborúra: munkatársainak családi 

hagyatékából és a könyvtár képeslapgyűjteményéből álló kiállítás. 

 Erkel Ferenc: Bánk bán: 160 éve mutatták be a Bánk bán című operát, 

könyvtárunk ezzel a kiállítással emlékezik a jeles napra.  

 Híres szerelmespárok a világirodalomban 

 Húsvéti népszokások 

 Természet a könyvekben: 18-20. századi könyvillusztrációkból válogatott 

virtuális kiállítás. 

http://konyvtar.bmk.hu/virtualis-kiallitasok


53 

 

A közös pont: BékésWiki 

bekeswiki.bmk.hu 

Alapítva: 2007|Szerkesztőség: Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.|2020: 1,1 millió kattintás 

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kezd%C5%91lap
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Családi fotók digitalizálása: Kézay Simon Program 

A program lehetőséget biztosít 100 családi fénykép ingyenes tárolására. Technikai 

adatok: egy kép maximum 2 MB és minimum 300 DPI felbontású lehet. A képek 

albumokba rendezhetők, megjelölhetők a szereplők, a helyszínek és egyéb hasznos 

információk. A feltöltött emlékek másokkal is megoszthatók. 

A régi fotók feltöltésében, digitális albumokba rendezésében, és a weboldal 

használatában mentorok segítenek. Az online fotógyűjtemény keresője könnyedén 

használható, címkék használatával tematikusan kereshetünk helyszínekre, 

személyekre. A albumokba rendezett képek nyomtatott formában meg is 

rendelhetők. A program mobilapplikációja segítségével akár otthonról, kényelmesen is 

feltölthetők a régi családi képek. 

Bővebb tájékoztatás Nagy Levente DJP-mentortól kérhető személyesen a  

Békés Megyei Könyvtárban (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.) vagy telefonon  

a  66/530-200-as telefonszámon. 
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Elérhetőségeink: 

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 

Tel.: +36-66/530-200 

E-mail: bmk@bmk.hu, kolcs@bmk.hu, digilabor@bmk.hu 

Web: http://konyvtar.bmk.hu 

 bekesmegyeikonyvtar 

 

 

 

Nyitvatartás: 

 

 

 

    Kölcsönzés, olvasóterem  

Hétfő 14:00–19:00 

Kedd 11:00–19:00 

Szerda 11:00–19:00 

Csütörtök 11:00–19:00 

Péntek 11:00–19:00 

Szombat 14:00–19:00 

        Gyermekkönyvtár 

Hétfő 14:00–18:00 

Kedd 11:00–18:00 

Szerda 11:00–18:00 

Csütörtök 11:00–18:00 

Péntek 11:00–18:00 

Szombat 14:00–18:00 

Békés Megyei Könyvtár Szolgáltatás- és foglalkozásajánló 2021/2022 

Összeállította és szerkesztette: Juhász Zoltán 

Kiadó: Békés Megyei Könyvtár 

Felelős kiadó: Rakonczás Szilvia igazgató 

Békéscsaba : Békés Megyei Könyvtár, 2021 

 

A kiadványban felhasznált képek forrása:  

Békés Megyei Könyvtár, https://pxhere.com, https://www.facebook.com/merszalapmuvek,  

https://www.facebook.com/szotar, https://www.facebook.com/arcanumkft,  https://www.flickr.com/,  

https://www.freepik.com 


