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RENDEZVÉNYEK
Kreatív nap a Lencsési Könyvtárban
Február 17-én, szerdán Kreatív nap lesz a Lencsési Könyvtárban a Farsang és Valentin nap jegyében.
Kézműves foglalkozással: farsangi álarcok, szemüvegek legyezők, Valentin napi szívecskék készítésével,
filmvetítéssel, jelmezek bemutatásával, jelmezpróbákkal, teázással, az alkalmaknak megfelelő könyvajánlásokkal,
versidézetekkel várja a könyvtár egész nap az érdeklődőket.
Cím: Békéscsaba, Pásztor utca 17., Telefon: 66/637-675
A rendezvény időpontja: 2016. február 17. (szerda) 11.00-18.00 óráig

A békéscsabai vasútállomás építésének története 1931-1933

A Békés Megyei Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt annak a fotókiállításnak a megnyitójára, amely a
békéscsabai vasútállomás építésének történetét mutatja be. A megnyitó vendége lesz Darida János, a főépítész fia. A
vasútállomás történetét Gécs Béla tipográfus, helytörténeti kutató ismerteti.
A rendezvény időpontja: 2016. február 17. (szerda) 16.00 órától

Közönségtalálkozó - Gion Nándorra emlékezünk
75 éve, február 1-én született Gion Nándor vajdasági magyar író, újságíró, forgatókönyvíró, tanár; az újvidéki
rádió magyar főszerkesztője. Februárban 26-án rá emlékezünk azon a közönségtalálkozón, ahol Gion Eszterrel,
az író özvegyével beszélget majd Juhász Orsolya. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Letölthető meghívó >>>
A rendezvény időpontja: 2016. február 26. (péntek) 17 óra

Rákos voltam, de már elmúlt! Asszem.
Író-olvasó találkozó Mészáros Mihállyal a könyv szerzőjével
Újabb blogos sikertörténet a könyvkiadásban, hiszen az altezza.blog.hu sokak által figyelemmel kísért rák-naplója
is megjelent könyv formában, "Rákos voltam, de már elmúlt! Asszem." - címmel.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Gouranga Egyesület szervezésében megvalósuló író-olvasó találkozóra,
melyen a szerző beszél a könyvről, a betegségről és arról, ahogy ő megélte mindezt.
A rendezvény időpontja: 2016. február 27. (szombat) 15 óra

Szerdai zenés programok
RINGATÓ foglalkozások minden szerdán 10.00 órától. A Ringató családi művészeti nevelési program, melyre minden kedves szülőt és
csöppséget szeretettel várunk!
A Tűz-kör Dobkör várja azon jelentkezőket, akiket érdekel a táltosdob varázsa, és kedvet éreznek a doboláshoz, énekléshez. Várunk kicsiket és
nagyokat, "kezdőket és haladókat" minden második héten, szerdán 17.30-tól a "Dob-szerdák" programjaira a Békés Megyei Könyvtárba.
Lap tetejére >>>

HÍREK
Romantikus filmek a könyvtárban online kvíz

Tegye próbára tudását a 88. Oscar-gálához kapcsolódó kvízjátékunkon! A helyes megfejtők között 3 darab egy évre
szóló ingyenes könyvtári tagságot sorsolunk ki.
A kvíz 2016. február 13-án éjfélig érhető el ezen az oldalon >>>

Cserebere, fogadom...
A BMK gyermekkönyvtára a Nemzetközi Könyvajándék Naphoz kapcsolódva, február 13-án, 14 és 18 óra között
könyvcserével várja a gyerekeket.
Kérjük, hogy egy jó állapotú, de otthon már feleslegessé vált kötetet (mesekönyv, ifjúsági regény, ismeretterjesztő
irodalom) hozzanak magukkal, melyet egy más által nálunk hagyott, érdekesnek ígérkező műre cserélhetnek ki.

Valentin napi ingyenes beiratkozás és játék
Február 13-án (szombaton), fél évre ingyenesen iratkozhatnak be az olvasásra vágyó házaspárok, szerelmespárok és
ezen a napon egy Valentin napi vakrandira is meghívjuk olvasóinkat. De ha nem akarnak "kockáztatni", rengeteg jó
könyv és film közül válogathatnak könyvtárunkban ezen a napon is.
Részletek a szombati akciókról >>>

Kiállítások februárban
Február végéig tekinthető meg "A téglagyár története képekben" című kiállítás a Jaminai Fiókkönyvtárban (Batsányi utca 7., 66/647-739).
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Kolarovszki Zoltán alkotásaiból álló tárlat megtekintésére a Békés Megyei Könyvtárba
február 19-ig. A kiállításmegnyitón készült fotók itt megtekinthetők >>>
2016. február 1-29. között tekinthető meg Gion Nándor munkásságáról szóló kiállításunk.
Január 21-én nyílt meg az Euro Foto Art Egyesület szervezésében a Világban Élő Román és Magyar Fotóművészek X. Nemzetközi Szalonja.
A fotóművészeti kiállítás február 20-ig tekinthető meg a Békés Megyei Könyvtárban.
Szeretettel várjuk a gombák szerelmeseit arra a február 22-én nyíló "A varázslat keresése" című fotókiállításra, mely segítségével picit
betekinthetnek a gombászok világába. A kiállításon Kocziszky Andrea (gomba-szakellenőr, természetbúvár) legújabb fényképeiből láthatnak
válogatást az érdeklődők.

Lap tetejére >>>

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ
Csaba kártya elfogadó hely
A Békés Megyei Könyvtárban és három fiókkönyvtárában (Lencsési Könyvtár, Jaminai Fiókkönyvtár,
Mezőmegyeri Fiókkönyvtár) is elfogadjuk a Csaba kártyát!
A Csaba kártya ingyenes kedvezménykártya, melyet a békéscsabai lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező, 14.
életévüket betöltött személyek igényelhetnek. A kártya igényléséről bővebben a www.csabakartya.hu oldalon lehet
tájékozódni. A Békés Megyei Könyvtárban és fiókkönyvtáraiban 8 helyett 10 könyvet kölcsönözhetnek azon
könyvtárlátogatók, akik rendelkeznek Csaba kártyával. A kedvezmények köre hamarosan tovább bővül!

Lap tetejére >>>

ÚJ BESZERZÉSEK
Ízelítő kölcsönözhető új könyveinkből:

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 >>>

