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RENDEZVÉNYEK
A Magyar Kultúra Ünnepe Békéscsabán
Hazánkban 1989 óta minden év január 22-e a magyar kultúráé.
Nemzetünk kiemelkedő költője, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a jeles napon fejezte be Himnusz című alkotását. Az
emléknapon országszerte számos rendezvény hívja fel a figyelmet gyökereink, hagyományaink, szokásaink
fontosságára és továbbadására, szellemi és tárgyi értékeink bemutatására és átadására, valamint nemzeti tudatunk
erősítésére.
A csabai programok plakátja >>>

Író-olvasó találkozó az Outcast szerzőivel
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Outcast - Kitaszítottan a világhírig című könyv bemutatójára. Az író-olvasó
találkozó vendégei a könyv szerzői, a Békés megyei születésű Farkas Zoltán és Kiss László. A rendezvény
vendégelőadója Csomós Lajos színművész. Minden érdeklődőt szeretettel várunk január 29-én 17 órától a Békés
Megyei Könyvtár nagytermébe.
Letölthető meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. január 29. (péntek) 17 óra

Gombaklub a könyvtárban
A 2015. évi gombaismereti előadássorozat folytatásaként Kocziszky Andrea tovább folytatja ismeretterjesztő
munkáját. Idén havonta egy alkalommal tart Gombaklubot nem csak a Viharsarki gombászoknak". Minden
érdeklődőt szeretettel várunk a sok hasznos, érdekes információt nyújtó beszélgetésre.
További részletek: http://gombamania.blogspot.hu/ oldalon.
Gombaklubok: 2016. január 21. és 2016. február 18. 17 órától

További programjaink: http://konyvtar.bmk.hu/
Lap tetejére >>>

HÍREK
A békéscsabai téglagyár története képekben
Január közepétől tekinthető meg "A téglagyár története képekben" című kiállítás a Jaminai Fiókkönyvtárban
(Békéscsaba, Batsányi utca 7., 66/647-739). A kiállítást Kuti Sándor nyitja meg. A kiállítás témája: A Bohn
téglagyár alapítása, alapításától kezdve a működésen át a megszűnéséig; A dolgozók emlékeinek felidézése az ott
gyártott cserépanyagok bemutatásával; A jövőbeni épület-rehabilitációs tervek megismertetése. Megtekinthető
hétfőtől-péntekig 11.00-18.00 óra között. A megnyitó időpontja: 2016. január 18. (hétfő) 16 óra

Kolarovszki Zoltán kiállításának megnyitója
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Kolarovszki Zoltán művésztanár festményeiből nyíló kiállításunk
megnyitójára a Békés Megyei Könyvtárba. A kiállítást Ván Hajnalka művészettörténész nyitja meg.
Letölthető meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. január 19. (kedd) 17 óra

Lap tetejére >>>

Fotóművészeti kiállításmegnyitó
Szeretettel hívjuk és várjuk a fotózás szerelmeseit a Világban Élő Román és Magyar Fotóművészek X. Nemzetközi
Szalon megnyitójára. Az Euro Foto Art Egyesület szervezésében megvalósuló kiállítást Tóth István, az Euro Foto
Art Egyesület elnöke nyitja meg, közreműködik Hegedűs-Bite Beáta (ének) és Vandlik Tamás (gitár).
A rendezvény időpontja: 2016. január 21. (csütörtök) 15 óra
A kiállítás 2016. február 20-ig tekinthető meg.

További hírek http://konyvtar.bmk.hu/hirek

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Nem tudja, mit kezdjen könyveivel?
Vannak könyvei, amelyeket már nem akar többször elolvasni? Költözik? Lomtalanít? Megtelt a könyvespolca?
Köszönjük, hogy térítésmentesen nálunk adja le kincseit!
Mielőtt azonban elhozná nekünk feleslegessé vált könyveit, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót és keressen
bennünket!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ajánló a Gyermekkönyvtár új könyveiből

IMPRESSZUM
Hírlevél fel- és leiratkozás

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet egy ismerősétől kapta, de szeretne a jövőben rendszeresen értesülni a könyvtári aktualitásokról akkor iratkozzon fel
hírlevelünkre, a hirlevel@bmk.hu e-mail címen. Ha a továbbiakban nem kíván értesülni híreinkről és rendezvényeinkről, írjon nekünk a fenti címre.

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
Lap tetejére >>>

